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 و یانفجار توان ،یچابک یرو بر کیاالست و کیومتریپال منتخب ناتیتمر ریثأت

 رامهرمز شهرستان ستیفوتبال نوجوان پسران بلیدر مهارت

 
  مهدی دهدشتی زاده

 دانشجوي كارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شوشتر 

 سعید شاکریان
 احد شوشتردانشگاه آزاد اسالمي و

 

 

 

هدف از انجام این پژوهش، مقایسه تاایير تررینااپ پالیومتریاا، ایساتيا بار روي  اابوي و تاوا   چکیده:

 412انفجاري و مهارپ دریبل پسرا  فوتباليست نوجوا  شهرستا  رامهرمز مي باشد. در این پژوهش، از مياا  

 (سال سابقه ورزشي در ایان رشاته ورزشاي 3سال با حداقل  11تا  11محدوده سني )فوتباليست نوجوا  پسر 

نفر به طور داوطلبانه حاضر به شركت در ترارین  21كانو  ها، مدارس و باشگاههاي ورزشي شهر رامهرمز، تعدا 

نفاري تررینااپ ایساتيا،  11ها و آزمو  هاي این پژوهش شدند. این افراد باه طاور تداادفي باه ساه  اروه 

ند. پس از جرع آوري اطالعاپ، جهت تجزیه و تحليل آماري از نرم افازار پالیومتریا و  روه كنترل تقسيم شد

SPSS  ،و براي رسم نرودارها از نرم افزار اكسل استفاده شد. از آمار توصيفي، مياانگين، انحاراف معياار، حاداقل

ماال اساريرنوف، نر –حداكثر كليه داده ها محاسبه  ردید، سپس در آمار استنباطي توسط آزمو  كلومو روف 

بود  داده ها تأیيد شد و توسط آزمو  لو  تساوي واریاانس هاا ماورد بررساي قارار  رفات. ساپس از آزماو  

ANOVA بين  اروه هاا و از آزماو   براي مقایسه ایر ترریناپ ایستيا، پالیومتریا و كنترلt  وابساته باراي

. نتاای  پس آزمو  ها استفاده  ردیدها و  بين پيش آزمو  كنترل مقایسه ایر ترریناپ ایستيا، پالیومتریا و

بر روي توا  انفجاري،  ابوي،  پژوهش نشا  مي دهد كه بين ترریناپ ایستيا و كنترل، پالیومتریا و كنترل

مهارپ دریبل فوتبال تفاوپ معنااداري مشااهده شاد اماا تفااوپ معنااداري باين تاأیير تررینااپ ایساتيا و 

 مهارپ دریبل فوتبال مشاهده نشد.پالیومتریا بر توا  انفجاري،  ابوي، 

 .تررین پالیومتریا، تررین ایستيا،  ابوي، توا  انفجاري، مهارپ دریبل :کلمات کلیدی
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 مقدمه -1

در بيشتر ورزش ها مي توا  مهارپ ها و حركت هایي را مشاهده كرد كه نياز مبرمي به آماد ي بدني، قدرپ و توا  دارند. 

(. امروزه آماد ي جسراني نقش 1313؛ طاهري، 1311)اراضي، فزایش حركتي انسا  مي شوندوجب اترریناپ ورزشي اصوی م

به اجراهاي ورزشي به شرار مي عرده اي در فعاليت هاي ورزشي دارد.  ابوي از مهرترین عوامل آماد ي جسراني وابسته 

رپ هاي ورزشي نياز به سطح باییي از در اغلب رشته هاي ورزشي عالوه بر قدرپ و استقامت، براي اجراي موفق مهارود. 

و یزم  واكنش صحيح و سریع در مقایل حركت و تغيير حالت حریفا  تعریف مي شود كه بدورپ  ابوي احساس مي شود

تحقيقاپ بسياري به روش هاي  وناكو  در زمينه توسعه و (. 1311است ورزشوارا  از  ابوي باییي برخوردار باشند )عالري، 

وي و توا  انفجاري صورپ  رفته است و اختالف نظر هایي در زمينه نوع ترریناپ و تایير آنها بر افزایش  ابوي و افزایش  اب

تا شيوه هاي متفاوتي از ترریناپ براي افزایش  ابوي  (. هرين مساله باعث شده است1311توا  انفجاري وجود دارد )عالري، 

آنها ترریناپ پالیومتریا است. ترریناپ پالیومتریا نوعي از تونيا هاي و توا  انفجاري به كار برده شود كه مهرترین 

ترریني است كه به وسيله ي ورزشوارا  رشته هاي مختلف ورزشي به منظور افزایش قدرپ و توا  انفجاري انجام مي  ردد. 

كانسنتریا هرا  عضله و  این نوع ترریناپ شامل كشش سریع در یا بافت عضله بالفاصله بعد از انقباض كوتاه شونده یا

ميخته با سيستم هاي متعدد آ(.  فوتبال، از جرله ورزشهایي است 4002بافت پيوندي انجام مي  ردد )ميلر و هروارا ، 

ترریني هرراه با حركاپ دیناميا،  ابوي، قدرپ، سرعت عوس العرل، سرعت و استارپ، جهش و پرش ها و توا  انفجاري 

(. ترریناپ توا  انفجاري و  ابوي و مهارپ هاي فردي سرعت عوس العرل و دریبل از عوامل 4002است )بانگ بو و هروارا ، 

مویر و اساسي در موفقيت بازیونا  فوتيال است كه عرلورد یا بازیون فوتبال را تا پایا  طول بازي نشا  مي دهد. از این رو 

هم را مي طلبد كه هرواره از مجروعه ترریناتي موسوم به مهارپ و آماد ي در ورزش فوتبال و خدوصا بازیونا  جوا  این م

ترریناپ پالیومتریا كه موجب تقویت توا  انفجاري،  ابوي و سایر فاكتورهاي آماد ي مي شود بهره برند )رایلي و هروارا ، 

4000.) 

ا  یا توا  انفجاري عضالني است كه با هدف ویژه ورزشي براي افزایش تو -پالیومتریا نوعي تررین روي سيستم عدبي 

اساس فرایند هاي  (.1813) وكرا ل، انجام ميشود و ورزشوار را قادر مي سازد حداكثر قدرپ را در حداقل زما  به كار  يرد

ناميده مي شود و  اهي تحت عنوا  بازتاب  بازتاب كششي حركتي ارادي و غير ارادي در ير در ترریناپ پالیومتریا اصطالحاً

خوانده مي شود. دستگاه دوكي و بازتاب كششي هر دو از عناصر مهم سيستم عدبي هستند كه كنترل هره  زيدوک عضالني ن

عضالني و بای  -يترریناپ پالیومتریا به منظور ایجاد تغييراپ در سيستم عدب جانبه ي حركت هاي بد  را بر عهده دارند.

خفيف طول عضالپ طراحي شده اند.  اماه تغييراپ سریع  روه هاي عضالني در پاسخ سریع و نيرومند تر ب يبرد  توانای

ترریناپ پالیومتریا موجب افزایش نيروي انعطافي و انفجاري یا واكنش هاي سریع مي شوند، این ترریناپ در دوند ا  

(. 1312ها بهبود كش ساني عضالپ است )عليجاني،  سرعت و پرش كنند ا ، به ویژه براي عضالپ پا كاربرد دارند و هدف آ 

عضالني براي اجازه داد  به تغيير جهت هاي سریع  -يماد ي سيستم عدبآ، یوي از وجوه مهم ترریناپ پالیومتریا ربه ظاه

 هدف از ترریناپ پالیومتریا كاهش زما  موجود بين انقباض درو   راو برو   را است (.1311) و، و پرقدرپ انقباض است

 (.1314)درویشي،

اساس مجروعه اي از قابليت ها و ظرفيت هاي موانيوي و  ا بریومتریعضالني، ترریناپ پال يترریناپ آماد  در بين

تررین ایستيا در ترریناپ فردي، آماد ي و افزایش عرلورد ورزشي . (1883)بومپا، فيزیولوژیوي عضله بنا نهاده شده است

ترریناپ پالیومتریا مي باشد كه در آ   ترریناپ ایستيا شيوه ترریني از(. 1384محبوبيت كسب كرده است )رهنرا،

ورزشوارا  از باند هاي كشي و دستگاه توا  به عنوا  یا شيوه ترریني براي افزایش توا  و قدرپ انفجاري اندام تحتاني 

 .(4001ام سي كلنتو ، )استفاده مي كنند 
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ریناپ قدرتي  ه از نوع پالیومتریا و هدف از انجام این پژوهش این است كه با توجه به پژوهش هاي در زمينه تایير تر

سنين و در شرایط اقليري مختلف بر روي  در رشته ها، جنسيت ها، (ایستيا)و یا ترریناپ با كش  ه از نوع ترریناپ با وزنه 

بتوا  هستيم تا  بازیونا  جوا نوع شيوه ترریني و تایير آنا  بر روي عرلورد  دو به دنبال مقایسه این ،عرلورد ورزشوارا  

  هرچنين بتوا  در زما  و هزینه انرژي صرفه جویي كرد. به كار بریم و یرترین شيوه ترریني راوبهترین و م

 

 بیان مسئله -2

در این مورد اهريت تررین هاي اصولي متناسب  .موجب افزایش توانایي حركتي انسا  مي شود تررین هاي ورزشي اصویً

پرش، بدو  شا از عوامل و قدرپ  ،اصل مهري به شرار مي رود. سرعت ،ورزشيرشته  هر با نيازهاي حركتي و فيزیولوژیوي

در شرایطي قرار مي  يرند كه باید  به طور موررورزشوارا  در صحنه رقابت  ؛مهم و مؤیر در بسياري از مهارپ هاي ورزشي اند

با توجه به محدودیت امواناپ، شرایط مختلف  .(4004 ) و، رقابت هاي بين الرللي آماده سازند درخود را در برابر حریفا  

است  محيطي و نگرش متفاوپ مربيا ، آشنایي با ترریناپ متفاوپ یزمه انتخاب روش ترریني مناسب براي بهبود قدرپ

اخيراً نيز ترریناپ پالیومتریا به عنوا  شيوه اي مویر، مورد توجه مربياني قرار  رفته است كه در پي  (.1312)عليجاني،

قویت عرلوردهاي سرعتي و انفجاري ورزشوارا  هستند. اصویً ویژ ي ذاتي این نوع ترریناپ، تلفيق قدرپ و سرعت براي ت

توليد توا  است. این ترریناپ با در ير كرد  تعداد بيشتري از تارهاي عضالني در ایر فعال شد  دوک هاي عضالني و بهره 

از ارهاي عرلوردي مختلفي در عضالپ به وجود مي آورند كه نتيجه آ  مندي از ویژ ي ایستيا یا كشساني عضالپ، س

 (.1380عرلورد بهتر و هراهنگ تر عضالپ و ایجاد قدرپ انفجاري بيشتر در عرل است )زیره اي،

؛ 1318فوتبال رشته ورزشي با ماهيت متفاوپ است كه به عوامل فيزیولوژیوي مختلفي نياز دارد )فرامرزي و هروارا ، 

(. ظرفيت بازیونا  فوتبال براي توليد نيروي متنوع و اعرال انفجاري، مانند دو شرعت، تول، شوپ، 4008و هروارا ،  ميال 

(. در ميا  انواع ترریناتي كه براي 1318تایير زیادي بر اجراي بازي فوتبال دارد )فرامرزي و هروارا ،   رخش و تغيير جا

بال استفاده مي شوند، تررین پالیومتریا برنامه ترریني مناسبي است كه شواهد افزایش قابليت هاي سرعتي و تواني در فوت

(. ترریناپ پالیومتریا به طور ویژه توانایي توليد 4008نشا  داده اعرال انفجاري را بهبود مي بخشد )ميال  و هروارا ، 

با كشش در علضه و بال فاصله به دنبال آ  نيروي عضالني را در سرعت هاي بای در حركاپ پویا بهبود مي بخشند. این حركاپ 

(. فعاليت هاي انفجاري در فوتبال نيز عردتا با انقباض عضالني در ير در  رخه كشش 4000انقباض عضله هرراه اند. )ریرر، 

روي تاندوني را براي توليد ني-(. این  رخه توانایي سيستم عدبي و عضالني4008كوتاه شد  نياز دارد )ميال  و هروارا ، 

حداكثر در كوتاه ترین زما  افزایش مي دهد. در حقيقت، استفاده از تررین پالیومتریا پلي ميا  قدرپ و سرعت است و در 

 (.4010سنين مختلف نيز كاربرد دارد )ماركوویا، 

وار كه بطور حتي زنا  ورزش بخش مهري از برنامه ترریني ساليانه بسياري از ورزشوارا ، ،ترریناپ قدرتي و توانيامروزه 

سهم عرده این تغيير نگرش مربوط به پژوهش هایي است كه ایراپ  تشويل مي دهد. سنتي از  نين ترریناتي محروم بودند،

)معيني  ها و ابزارهاي ترریني تازه اي را ارائه كرده اند سودمند ترریناپ مقاومتي را بر عرلورد ورزشي ایباپ كرده و روش

برایا  و )اي ترریني در افزایش توا  مویر است، اما اصل اضافه بار با محدودیت هرراه است این روش ه (.1312وهروارا ،

. ترریناپ ایستيا روشي جدید در ترریناپ پالیومتریا است كه در آ  از باند هاي كشي استفاده مي شود (4002هروارا ، 

هوي و هروارا ، )ميزا  آسيب دید ي هرراه است و با افزایش قدرپ و توا ، افزایش دامنه انعطاف پذیري مفاصل و كاهش 

. ترریناپ ایستيا موجب افزایش توده ي عضالني، افزایش قدرپ اندام فوقاني و تحتاني بد ، كاهش ميزا   ربي (4008

انجام داد تأیير ترریناپ  1311سال در كه آقا كو وي  پژوهشيدر . (4010كوا  و هروارا ، )شوري و كل بد  مي شود 

تأیير ترریناپ  (،1311بسوتباليست ها را معني دار دانست و هرچنين صالح زاده )بي هوازي ومتریا در افزایش توا  پالی
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)پرش عرودي و  ابوي( فوتباليست ها را بررسي و مؤیر بود  ترریناپ قدرتي بر توا  بي  بي هوازيقدرتي بر روي عوامل توا  

 هوازي را مثبت ارزیابي نرود.

افزایش كه ( در مورد اجراي ترریناپ پالیومتریا و وزنه توأم با هم به این نتای  دست یافتند: 4000وارا  )و هر فاتوروس

پالیومتریا اجراي درست تونيا ها و برنامه هاي  افزایش مي یابد هرچنين باپرش عرودي ورزشوارا  در ایر ترریناپ با وزنه 

این نوع پرش خواهد شد. بيشتر باعث افزایش احترای این دو نوع تررین پرش عرودي افزایش پيدا مي كند؛ بنابراین تركيب 

(. ترریناپ پالیومتریا 1313)شور ي زاده، عامل توا  انفجاري را مي توا  از طریق تررین هاي پالیومتریا افزایش داد

سرعت و پرش كنند ا ، به  موجب افزایش نيروي انعطافي و انفجاري یا واكنش هاي سریع مي شود، این ترریناپ در دوند ا 

( با 4002ميلر و هروارا  ) (.1312ویژه براي عضالپ پا كاربرد دارد و هدف آنها بهبود كش ساني عضالپ است )عليجاني، 

بررسي تأیيراپ تررین پالیومتریا بر  ابوي دریافتند كه این نوع ترریناپ تایير معناداري بر كاهش زما  آزمو   ابوي 

(، در بررسي تایير برنامه 4001(. فایگنبام و هروارا  )4002داشته است )ميلر و هروارا ،  Tن آزمو   ابوي ایلينویز و هرچني

سال نشا  دادند كه شش هفته ترریناپ پالیومتریا به  11تا  14كوتاه مدپ تررین پالیومتریا بر آماد ي جسراني پسرا  

(، در بررسي تایير 4011بال و هروارا  ) ،(4001گنبام و هروارا ، بهبود عرلورد آماد ي جسراني پسرا  منجر شده است )فای

برنامه كوتاه مدپ تررین  ابگي پالیومتریا در بازیونا  جوا  بسوتبال، در یافتند كه ترریناپ پالیومتریا نه تنها موجب 

 (.4011هروارا ، كاهش یونواختي تررین شدند، بلوه تایير مطلوبي بر  ابوي بازیونا  بسوتيال داشتند )بال و 

روي جنسيت هاي متفاوپ و در شرایط اقليري  بر رشته هاي مختلف ورزشي و با توجه به پژوهش هاي انجام شده در

توا   ،پالیومتریا بر  ابويایستيا، ترریناپ بين تایير  آیا در شرایط اقليري خوزستا  شود كه این سوال مطرح مي ،مختلف

تفاوپ وجود دارد؟ و براي ارتقاء بهتر هر كدام از این  وتباليست نوجوا  شهرستا  رامهرمزو مهارپ دریبل پسرا  ف انفجاري

 كدام شيوه تررین مویرتر است؟ فاكتورها

 ضرورت و اهمیت تحقیق -3

خيره كننده امواناپ و تجهيزاپ  امروزه با توجه به تنوع و دامنه وسيع رشته هاي ورزشي از یا طرف و بهبود و پيشرفت

براي  هاي متنوع بيش از پيش مطرح شده است. با استفاده از روشاپ مختلف از طرف دیگر، ضرورپ فعاليت و تررینورزشي 

بهترین روش را براي آماده سازي ورزشوارا  خود  ورزشوارا  ومربيا  نيز در تالش هستند پيشرفت و توسعه ي این عوامل،

انتخاب روشي مناسب و تدوین برنامه اي منظم براي  .ندیآنها را آماده نرا كرترین هزینهبا تا در كوتاه ترین مدپ و  پيدا كنند

و قدرپ انفجاري مي تواند یزمه موفقيت اكثر مربيا  و ورزشوارا  باشد. با توجه به محدودیت امواناپ،  افزایش سرعت،  ابوي

تخاب روش ترریني مناسب براي بهبود شرایط مختلف محيطي و نگرش متفاوپ مربيا ، آشنایي با ترریناپ متفاوپ یزمه ان

امروزه از جرله شيوه هاي ترریني كه براي افزایش توانایي ها و مهارپ هاي افراد توسط پژوهشگرا  ومتخددا   .است قدرپ

با وزنه و پالیومتریا دو شيوه تررین  ناپیترر .وزنه و پالیومتریا است علوم ورزشي پيشنهاد مي شود، تررین هاي با

 .  هستند كه به منظور توانرند ساختن عضالپ پایين تنه مورد استفاده قرار مي  يرند مقاومتي
 

 اهداف پژوهش -4

 مهارپ و يانفجار توا  ،ي ابو يرو بر ايایست و ایومتریپال منتخب ناپیترر هفته هشت ريتای این پژوهشكلي هدف 

 ف اختداصي این پژوهش بشرح زیر مي باشند:.مي باشد و اهدا رامهرمز شهرستا  ستيفوتبال نوجوا  پسرا  بلیدر

 نوجوا  پسرا  بلیدر مهارپو  يانفجار توا و   ي ابو بر ایومتریپال منتخب ناپیترر هفته هشتبررسي ایر  -

 ستيفوتبال

 نوجوا  پسرا  بلیدر مهارپو  يانفجار توا و   ي ابو بر ایستيا منتخب ناپیترر هفته هشتبررسي ایر  -  -

 ستيفوتبال
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 . كنترل و ايایست ا،یومتریپال ناپیترر  روه در بلیدر مهارپو  يانفجار توا  ابوي،  ریمقاد مقایسه بين -

 

 مروری بر ادبیات پژوهش -5

استفاده از تررین پالیومتریا به روشي مفيد براي بهبود متغير هاي عرلوردي ورزشوارا ، سال هاست كه كورد استفاده 

( پژوهشي تحت عنوا  تایير تررین هاي با وزنه و پالیومتریا بر سرعت 1311تيروري ) رفته است. مربيا  و ورزشوارا  قرار 

ی  این پژوهش نشا  داد كه بين ایراپ دو شيوه تررین نتا دوید  و توا  انفجاري دانشجویا  تربيت بدني انجام داد.

  تفاوپ معناداري وجود نداشته و هر دو شيوه ترریني پالیومتریا و تررین با وزنه بر توا  انفجاري و سرعت دوید  ورزشوارا

 ایراپ یوساني را  ذاشته اند.

( ایر ترریناپ ایستيا، پالیومتریا و مقاومتي را بر عرلورد بي هوازي واليباليست هاي استا  كردستا  1380) يكلوند

 ر بهبود برخي عرلوردهاي بي هوازي باشد.ین ایستيا مي تواند روش مفيد دترر نتای  نشا  داد كهمورد بررسي قرار داد. 

پژوهشي تحت عنوا  مقایسه هفت هفته ترریناپ ایستيا، پالیومتریا و مقاومتي بر روي عوامل  (1380)طلوعي آذر 

هفته برنامه ترریني  1تحليل آماري نشا  داد انجام  منتخب بي هوازي در واليباليست هاي مرد باشگاهي اروميه انجام داد.

ركورد  ؛ وو اسواپ را در بازیونا  واليبال افزایش داد و مقاومتي به شول معنا داري ميزا  پرش عرودي ا، پالیومتریاایستي

متر نيز تنها در  روه ایستيا و پالیومتریا كاهش معناداري نشا  داد. هرچنين نتای  آناليز واریانس نشا  داد كه  21دوي 

  ين  روه هاي ترریني وجود دارد.در متغيرهاي پژوهشي تفاوپ معناداري ب

( پژوهشي تحت عنوا  تایير ترریناپ پالیومتریا و با وزنه ترریني بر روي توا  ضرباپ پا بر روي 1312حسنلوئي )

توواندو كارا  انجام داد. نتای  پژوهش نشا  دادند كه ترریناپ پالیومتریا منتخب و با وزنه بر روي توا  ضرباپ پاي آزمودني 

 ر مثبت و معني داري داشت. ولي بين دو  روه آزمایش تفاوپ معناداري مشاهده نشد. ها تایي

( پژوهشي تحت عنوا  بررسي تفاوپ تایير ترریناپ با وزنه و پالیومتریا بر روي عضالپ ركتوس 1312) يفردوس

د كه ترریناپ با وزنه باعث ی  پژوهش نشا  دانتافروریس و بایسيس فروریس از دید اه الوتروميو رافي سطحي انجام داد. 

افزایش قدرپ و توا  انفجاري عضالپ مي شود، در حاليوه ترریناپ پالیومتریا بيشتر باعث افزایش توا  انفجاري عضالپ 

 مي شود، ولي در كل مي توا  از هر دو شيوه ترریني براي افزایش قدرپ و توا  بهره برد.

اي به بررسي تایير یا فدل ترریناپ پالیومتریا با شدپ بای بر حركاپ ( در مطالعه 4012كامپيلو و هروارا  )-راميرز

انفجاري و استقامت بازیونا  جوا  فوتباليست پرداختند. نتای  این تحقيق نشا  داد متعاقب تایير یا فدل ترریناپ 

 ي شود. پالیومتریا با شدپ بای مو ب بهبود در حركاپ انفجاري و استقامت بازیونا  جوا  فوتباليست م

( در مطالعه به بررسي تایير ترریناپ پالیومتریا و تواني بر عرلورد بدني و تونيوي 4011سائز دي واریل و هروارا  )

بازیونا  بزر سال فوتباليست پرداختند. نتای  این تحقيق نشا  داد ترریناپ پالیرتریا و تواني موجب بهبود در پرش 

 ت شوپ در بازیونا  بزر سال فوتباليست  ردید. عرودي آبایكو،  ابوي، انفجاري و سرع

( به بررسي تایير تررین پالیومتریا بر حركاپ انفجاري نوجوانا  فوتباليست پرداختند. نتای  4012سوهنلين و هروارا  )

 . این تحقيق نشا  داد كه ترریناپ پالیومتریا موجب بهبود و افزایش حركاپ انفجاري در نوجوانا  فوتباليست مي شود

( به بررسي تایير تررین پالیومتریا بر توا  پا، پرش و عرلورد تواني در بانوا  فوتباليست 4012اوزبار و هروارا  )

پرداختند. نتای  این تحقيق نشا  داد كه ترریناپ پالیومتریا موجب بهبود در پرش و حركاپ تواني و افرایش توا  پا و پرش 

 مي  ردد. 

ر زمينه ترریناپ ایستيا، پالیومتریا و داخل و خارج از كشور صورپ  رفته است كه در كل، پژوهش هاي زیادي د

نتای  اغلب این پژوهش ها تأیير مثبت این ترریناپ و روش ها را بر روي برخي از عوامل بي هوازي و عرلورد ورزشي نشا  

فوتبال، واليبال، بسوتبال، كاراته، هاكي و  مانند داده اند. تأیير مثبت ترریناپ ایستيا، پالیومتریا و ایستيا در رشته هایي
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نيز دانشجویا  ورزشوار نشا  دهنده این موضوع است. از این رو تحقيق حاضر در صدد است به بررسي دو روش تررین 

 پالیومتریا و ایستيا بر  ابوي، توا  انفجاري و مهارپ دریبل در جوانا  فوتباليست بپردازد. 

 گیریه آماری و روش نمونهجامعروش تحقیق،  -6

جامعه آماري این پژوهش را فوتباليست هاي مرد نوجوا  باشگاه كاربردي مي باشد.  –روش تحقيق از نوع نيره تجربي 

سال و داراي حداقل دو سال سابقه در رشته فوتبال  11-11هاي ورزشي شهرستا  رامهرمز تشويل مي دهند كه در رده سني 

 نفر بود. 412بر اساس آمار بيره شد ا  هياپ فوتبال شهرستا  رامهرمز ،  1382ر سال بودند كه تعداد آنها د

نفر به طور داوطلب به عنوا  آزمودني انتخاب شدند و پس از انجام آزمو  هاي اوليه، به روش  21از بين جامعه آماري، 

اپ پالیومتریا  و  روه سوم : كنترل قرار نفري،  روه اول: ترریناپ ایستيا و  روه دوم: تررین 11تدادفي در سه  روه 

 رفتند و قبل از شروع ترریناپ پيش آزمو   رفته شد تست ها شامل تست سارجنت جهت توا  انفجاري و تست ایلينویز 

جهت آزمو   ابوي و تست ركورد مهارپ ) دریبلينگ فوتبال ( براي مهارپ  رفته شد.  روه ها به مدپ هشت هفته كه  روه 

یناپ ایستيا و  روه دوم ترریناپ پالیومتریا و  روه سوم به هيچگونه فعاليتي نپرداختند؛ بعد از  هشت  هفته ، اول ترر

 مجددأ آزمو  هاي مربوطه از آزمودني ها  رفته شد.

 متغیرهای تحقیق -6-1

ستيا )با كش( و شامل ترریناپ ایمتغيرهاي تحقيق شامل متغير مستقل و متغير وابسته مي باشد. متغير مستقل، 

 ترریناپ پالیومتریا بوده و متغيرهاي وابسته شامل توا  انفجاري و  ابوي و مهارپ )دریبلينگ فوتبال( مي باشد.

 

 و امکانات و تجهیزات ابزار تحقیق -6-2

 قد سن  سوا براي اندازه  يري قد آزمودني ها -1

  براي اندازه  يري وز  آزمودني ها رم 1ترازوي دیجيتالي توزین وز  سوا ساخت ژاپن با دقت  -4

 كورنومتر دیجيتالي با دقت یا صدم یانيه  -3

 امواناپ و تجهيزاپ ترریني شامل موارد ذیل مي باشد:

 سانتي متري براي انجام پرش هاي جفت پا روي جعبه  11و  20و 10، 20جعبه هاي مخدوص به ارتفاع  .1

 نيروت براي پرش هاي كوتاه .4

 جهت انجام پرش هاي جانبي و پرش هاي عرودي متر 1/2طناب به طول  .3

 كش هاي ترریني جهت ترریناپ ایستيا .2

كرنومتر جهت اندازه  يري استراحت بين ست ها و استراحت بين تررین ها بر اساس پروتول تنظيم شده  .1

 تررین

 سالن ورزشي براي انجام ترریناپ پالیومتریا و ایستيا  .2

استفاده در  روه ترریناپ ایستيا بر روي دستگاه محقق ساخته انجام  ( : ترریناپ موردVerti Maxدستگاه ) .1

  رفت. 

 

 نحوه ی اعمال متغیر مستقل-6-3

محقق ساخته پرش جفت پا ، پرش اسواپ پا باز ، پرش جانبي و پرش تا  1ترریناپ ایستيا : پرش با دستگاه تواني 

ي حفظ اصل اضافه بار هر دو هفته حجم ترریناپ ) تعداد دفعاتي كه پا ، ترریناپ با كش خم كرد  زانو ، باز كرد  زانو ، برا

                                                           
1 -Verti Max 
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هر عضو در حركت در ير مي شود ( افزایش یافت . قابل ذكر است كه به منظور باز یافت مناسب در طول دوره ترریني ، در 

ه هاي پنجم و ششم ، در هفته هاي سوم و  هارم تعداد ست ها از  هار به سه ست كاهش یافت . تعداد تورار ها نيز در هفت

 ( كاهش یافت .  1مقایسه با هفته هاي سوم و  هارم یا تورار در هر ست ) جدول 
 پروتول اجرائي در  روه ترریناپ ایستيا -1جدول 

 1و 1 1و 2  3و 2  1و 4 تررین         هفته

 2-2 (S 30  )1- 3 (S 30  )1 - 2 (S  30  )1 - 2(  S 30)  پرش جفت پا )تعداد(

پرش اسواپ پا باز 

 )تعداد(

 (S 30  )2-2 (S 30  )1 - 3  (S 30  )1 - 2  (S 30  )1 - 2 

 2-2 (S 30  )1 - 3  (S 30  )1 - 2  (S 30  )1 - 2(  S 30)  پرش جانبي  )تعداد(

 2 -2 (S 30 )1 - 3  (S 30  )1 - 2  (S 30  )1 – 2(  S 30)  پرش تا پا )تعداد(

 14-3 (S 30)13-3 (S 30)12-3 (S 30)11-3(S 30) شخم كرد  زانو با ك

 14-3 (S 30)13-3 (S 30)12-3 (S 30)11-3(S 30) باز كرد  زانو با كش

  ( تعداد تورارها . تعداد ست ها 30استراحت بين ست ها ، ) یانيه 

عرودي و به بای و جلو از  ترریناپ مورد نظر براي  روه پالیومتریا شامل : پرش عرودي وبه بای از روي جعبه ، پرش

روي طناب ، پرش اسواپ ، پرش جانبي از روي طناب ، پرش كوتاه جفت پا بر روي نيروت ، پرش لي لي ، پرش عرودي 

سرعتي با پاي جفت ، پرش جفت پا روي جعبه. براي حفظ اصل اضافه بار هر دو هفته حجم ترریناپ به وسيله افزایش تعداد 

ركت در  ير مي شد و هرچنين شدپ تررین هر دو هفته به وسيله افزایش ارتفاع جعبه ها یا طناب دفعاتي كه هر عضو در ح

 (افزایش یافت . 4. مطابق )جدول ) cm11) دو هفته آخر  cm10به ميزا  
پروتول اجرائي در  روه ترریناپ پالیومتریا - 4جدول  

 1و 1 1و 2  3و 2  1و 4 تررین       هفته   

بای و  پرش عرودي وبه

 جلو از روي جعبه

S 30  (20 )2-2  S 30  (10 )1-3  S 30  (20 )1-2  S 30  (11 )1-2  

 S 30  (20 )2-2 S 30  (10 )1-3 S 30  (20 )1-2 S 30  (11 )1-2  پرش اسواپ

پرش جانبي از روي 

 طناب

S 30  (20 )2-2 S 30  (10 )1-3 S 30  (20 )1-2 S 30  (11 )1-2 

بر روي  پرش كوتاه

 نيروت

S 30- 10-3 S 30 - 14-3  S 30-  10-2 S 30- 14-2 

پرش جفت پا روي 

 جعبه

S 30  (20 )4-2-2 S 30  (10 )1-1-3  S 30  (20 )1-1-2  S 30  (11 )2-2-

2 

 S 30- 10-3 S 30 - 14-3  S 30-  10-2 S 30- 14-2 پرش لي لي با یا پا

پرش عرودي سرعتي با 

 پاي جفت

S 30- 10-3 S 30 - 14-3  S 30-  10-2 S 30- 14-2 

پرش عرودي وبه بای و 

 جلو از روي طناب

S 30  (20 )2-2  S 30  (10 )1-3  S 30  (20 )1-2  S 30  (11 )1-2  

   ارتفاع جعبه یا طناب (، استراحت بين ست ها «cm  ) »تعداد تورارها . تعداد ست ها ، 

تورارها ، تعداد ست ها استراحت بين ست ها ، تعداد 

                 ارتفاع جعبه ( استراحت بين ست ها «cm  ) »تعداد جعبه / تعداد تورارها ، تعداد ست ها ، 
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 نحوه اجرای آزمون ها و جمع آوری داده ها  -6-4

 آزمو  پرش عرودي درجا)سارجنت( -2-2-1

ودني پس از  رم كرد  و انجام حركاپ كششي، نوک انگشتا  وسط دست راست یا  پ خود را به  چ آغشته مي آزم

سانتي متر از دیوار ایستاده و با بای آورد  دست، بایترین محل را روي دیوار، عالمت  ذاري مي كرد، سپس 11كرد و به فاصله 

ای ترین نقطه مرون  را كه روي دیوار عالمت  ذاري مي كند. فاصله با یا حركت قوي و سریع به سرت بای پرش نروده و ب

بين دو عالمت، ارتفاع پرش عرودي فرد را نشا  مي داد. یزم به توضيح است كه آزمودني این عرل را دو بار تورار كرده و 

 بيشترین حد نداب، برایش یبت مي شد.

 

 آزمو   ابوي ایلينویز: -2-2-4

بایستي رو به جلو در روي زمين دراز بوشد )سر به سرت نقطه ي شروع( و با فرما  مربي سریعاً از جاي فوتباليست در ابتدا 

شروع )استارپ( و در مسير حركتي كه در شول نيز نشا  داده شده است با حداكثر سرعت شروع  ي نقطه از  خود بلند شده و

 ذشت، كرنومتر متوقف و زما  طي شده به  ز نقطه ي پایا به دوید  مي كند و پس از  ذشت از ميا  كونزها و وقتي كه ا

 .عنوا  ركورد فوتباليست یبت مي شود
 

 هاوتحلیل دادهروش تجزیه -6-5

و براي رسم نرودارها از نرم افزار اكسل استفاده  SPSSپس از جرع آوري داده ها، جهت تجزیه و تحليل آماري از نرم افزار 

اسريرنوف، فرض نرمال بود  داده ها و با آزمو   -پس در بخش استنباطي، با آزمو  كلومو روفشد. ابتدا از آمار توصيفي، س

و تست تعقيبي توكي براي مقایسه ایر ترریناپ  ANOVAلو  تساوي واریانس ها مورد بررسي قرار  رفت. سپس از آزمو  

ایسه ایر ترریناپ ایستيا ، پالیومتریا و مقاومتي وابسته براي مق tایستيا ، پالیومتریا و كنترل بين  روه ها و از آزمو  

بين پيش آزمو  ها و پس آزمو  ها استفاده  ردید. در هره مراحل آمار استنباطي، فرضيه هاي پژوهش در سطح معناداري 

01/0 ≥P .مورد آزمو  قرار  رفتند 

 تجزیه و تحلیل داده های آمارییافته های پژوهش و -7

 آمار توصیفی -7-1
 

 توصيف متغيرهاي پژوهش در سه  روه ایستيا، پالیومتریا و كنترل: 3لجدو

 حداكثر حداقل انحراف معيار ميانگين متغير

 سن

 )سال(

 0/11 10/12 14/1 1/12 ایستيا

 11 1/11 8/0 1/12 پالیومتریا

 0/11 1/11 43/1 0/11 كنترل

 قد

 )سانتيرتر(

 0/111 0/113 1/1 1/122 ایستيا

 0/113 0/123 21/8 0/120 یاپالیومتر

 0/111 0/121 12/1 0/123 كنترل

وز  

 )كيلو رم(

 0/11 0/21 2/2 2/20 ایستيا

 0/21 0/21 1/2 2/12 پالیومتریا

 0/14 0/22 1/1 8/18 كنترل

سابقه 

 ورزشي

 0/2 1/4 1/1 0/2 ایستيا

 0/2 0/3 0/1 1/2 پالیومتریا
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 0/1 0/3 2/0 8/3 كنترل
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 توصيف متغيرهاي پژوهش در سه  روه ایستيا، پالیومتریا و كنترل:2جدول

 حداكثر حداقل انحراف معيار ميانگين مرحله آزمو  متغير
سطح 

 معناداري

  ابوي 

 پالیومتریا
 1/18 21/12 80/0 44/11 پيش آزمو 

000/0 
 1/11 1/11 12/0 21/12 پس آزمو 

 ایستيا
 12/18 21/12 12/0 10/11 پيش آزمو 

000/0 
 10/11 34/11 10/0 20/12 پس آزمو 

 كنترل
 14/18 32/11 23/0 32/11 پيش آزمو 

112/0 
 12/18 33/12 82/0 34/11 پس آزمو 

توا  

 انفجاري

 پالیومتریا
 32/12 14/20 20/2 11/21 پيش آزمو 

000/0 
 14/22 21/28 40/2 31/18 پس آزمو 

 ایستيا
 43/11 11/20 12/3 11/21 پيش آزمو 

000/0 
 31/20 42/21 23/2 10/12 پس آزمو 

 كنترل
 43/11 14/31 01/2 42/21 پيش آزمو 

104/0 
 42/13 20/38 03/1 22/21 پس آزمو 

 مهارپ

 پالیومتریا
 21/41 31/44 20/1 28/41 پيش آزمو 

001/0 
 34/41 31/11 40/0 33/44 پس آزمو 

 ایستيا
 21/41 40/40 20/4 32/42 پيش آزمو 

032/0 
 31/42 14/18 40/4 12/44 پس آزمو 

 كنترل
 20/42 1/40 40/4 48/42 پيش آزمو 

432/0 
 81/41 31/41 10/1 14/41 پس آزمو 

 نانچه مالحظه شده است ميانگين  ابوي در  روه به ترتيب در  روه پالیومتریا به ترتيب در  روه پيش آزمو  و پس 

و  32/11( و براي  روه كنترل برابر با )20/12و  1/11( ، براي  روه ایستيا برابر با )21/12و  24/11برابر است با )آزمو  

( بوده است.براي ترریناپ توا  انفجاري به ترتيب در دو  روه پيش آزمو  و پس آزمو  در  روه پالیومتریا برابر با 34/11

( بوده است 22/21و  42/21( و براي  روه كنترل برابر با ) 10/11و  11/21برابر با )( و براي  روه ایستيا 31/18و  11/21)

(، براي 33/44و  28/41و براي ميانگين مهارپ به ترتيب در دو  روه پيش آزمو  و پس آزمو  در  روه پالیومتریا برابر با )

( بوده است. هرانطور كه در جدول 14/41و  48/42( و براي  روه كنترل برابر با )12/44و  32/42 روه ایستيا برابر با )

مشاهده مي شود سه فاكتور  ابوي، توا  انفجاري و مهارپ دربلينا پس از ترریناپ پالیومتریا و ایستيا تغيير معناداري 

 داشتند در حالي در  روه كنترل تغيير معناداري مشاهده نشد.
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 اسريرنوف براي بررسي فرض نرمال بود  متغيرها -: آزمو  كولرو روف1جدول 

 متغيرها

 كنترل ترریناپ ایستيا ترریناپ پالیومتریا

 zميزا 
سطح 

 معناداري
 z ميزا نتيجه

سطح 

 معناداري
 zميزا  نتيجه

سطح 

 معناداري
 نتيجه

 نرمال 882/0 213/0 نرمال 812/0 220/0 نرمال 281/0 114/0  ابوي

 نرمال 821/0 130/0 نرمال 820/0 131/0 نرمال 221/0 121/0 توا 

 نرمال 821/0 130/0 نرمال 813/0 212/0 نرمال 131/0 240/0 مهارپ

 

بدست آمده براي  ابوي، توا  انفجاري و مهارپ آزمودني ها سه  روه  zاز جدول و با تاكيد بر با توجه به اطالعاپ حاصل 

 معنادار نيست. پس توزیع داده هاي پژوهش نرمال است. 01/0ترریناپ پالیومتریا ، ایستيا و كنترل در سطح 
 ي و مهارپ در سه  روه ایستيا، پالیومتریا و كنترل: آزمو  لو  براي بررسي تساوي بين واریانس نرراپ  ابوي، توا  انفجار 2جدول 

 نتيجه سطح معناداري Fآزمو  لو  متغيرها

 تساوي واریانس ها 103/0 440/0  ابوي

 تساوي واریانس ها 241/0 113/0 توا  انفجاري

 تساوي واریانس ها 122/0 121/0 مهارپ

تساوي واریانس ها( هيچ یا از متغيرها آزمودني ها در سطح آزمو  لو  )F هرانطور كه نتای  جدول نشا  مي دهد مقدار 

، تساوي بين واریانس  Fمعنادار نري باشد لذا فرض صفر رد نري شود و آزمو  معنادار نري باشد عدم معناداري آزمو   01/0

شا  مي دهد، كه هاي سه  روه پالیومتریا، ایستيا و كنترل پيش از ترریناپ بين  ابوي، توا  انفجاري و مهارپ را ن

نتيجه آ  پراكند ي یوسا  داده ها در متغبرهاي  ابوي، توا  انفجاري و مهارپ در سه روش پالیومتریا، ایستيا و كنترل 

 در پيش از ترریناپ مي باشد.

 . آزمون فرضیات7-2

 اثر ستیفوتبال نوجوان پسران یچابک بر کیومتریپال منتخب ناتیتمر هفته هشت. آزمون فرضیه اول: 7-2-1

 . دارد
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  ابوي بر پليومتریا: آزمو  تي هربسته براي معناداري ایر هشت هفته تررین 1جدول

 متغیر

 پس آزمون پیش آزمون

t Sig. 
 میانگین

انحراف 
 استاندارد

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

 001/0 412/1 11/0 21/12 80/0 44/11  ابوي

داري در  ابوي قبل و بعد از هشت ( تفاوپ معنيsig=001/0)وجه به آماره آزمو  شود با تهرانطور كه در جدول مشاهده مي

 بنابراین فرضيه اول پذیرفته مي شود. وجود دارد.هفته تررین پليومتریا 

 نوجوان پسران یانفجار توان بر کیومتریپال منتخب ناتیتمر هفته هشت. آزمون فرضیه دوم: 7-2-2

 .دارد اثر ستیفوتبال
 پليومتریا بر توا  انفجاريمو  تي هربسته براي معناداري ایر هشت هفته تررین آز :1جدول

 متغیر

 پس آزمون پیش آزمون

t Sig. 
 میانگین

انحراف 
 استاندارد

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

 000/0 043/2 42/2 31/18 11/2 11/21 توا 

داري در توا  انفجاري قبل و بعد از ( تفاوپ معنيsig=001/0)شود با توجه به آماره آزمو  هرانطور كه در جدول مشاهده مي

 بنابراین فرضيه دوم پذیرفته مي شود. وجود دارد.هشت هفته تررین پليومتریا 

 نوجوان پسران بلیدر مهارت بر کیومتریپال منتخب ناتیتمر هفته هشت. آزمون فرضیه سوم: 7-2-3

 .دارد اثر ستیفوتبال
 مهارپ دریبلبر  پليومتریابراي معناداري ایر هشت هفته تررین  : آزمو  تي هربسته8جدول

 متغیر

 پس آزمون پیش آزمون

t Sig. 
 میانگین

انحراف 
 استاندارد

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

 001/0 -242/1 18/4 32/42 21/1 28/41 مهارپ دریبل

داري در مهارپ دریبل قبل و بعد از ( تفاوپ معنيsig=001/0)شود با توجه به آماره آزمو  هرانطور كه در جدول مشاهده مي

 بنابراین فرضيه سوم پذیرفته مي شود. وجود دارد.هشت هفته تررین پليوكتریا 

 اثر ستیفوتبال نوجوان پسران یچابک بر کیاالست منتخب ناتیتمر هفته هشت. آزمون فرضیه چهارم: 7-2-4

 .دارد
  ابويبر  ایستياي ایر هشت هفته تررین : آزمو  تي هربسته براي معنادار10جدول

 متغیر

 پس آزمون پیش آزمون

t Sig. 
 میانگین

انحراف 
 استاندارد

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

 001/0 -238/2 11/0 24/12 12/0 81/11  ابوي
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بوي قبل و بعد از هشت داري در  ا( تفاوپ معنيsig=001/0)شود با توجه به آماره آزمو  هرانطور كه در جدول مشاهده مي

 بنابراین فرضيه  هارم تایيد مي شود. وجود دارد.هفته تررین ایستيا 

 ستیفوتبال نوجوان پسران یانفجار توان بر کیاالست منتخب ناتیتمر هفته هشت: پنجم. آزمون فرضیه 7-2-5

  دارد اثر

 بر توا  انفجاريایستيا : آزمو  تي هربسته براي معناداري ایر هشت هفته تررین 11جدول

 متغیر

 پس آزمون پیش آزمون

t Sig. 
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

 001/0 214/2 12/3 08/12 41/2 11/21 توا 

داري در توا  انفجاري قبل و بعد از هشت هفته ( تفاوپ معنيsig=001/0)شود با توجه به آماره آزمو  جدول مشاهده مي از 

 بنابراین فرضيه پنجم تایيد مي شود. وجود دارد.ررین ایستيا ت

 .دارد اثر ستیفوتبال پسران بلیدر مهارت بر کیاالست منتخب نیتمر هفته هشت: ششم. آزمون فرضیه 7-2-6
 مهارپ دریبل فوتبالبر  ایستيا: آزمو  تي هربسته براي معناداري ایر هشت هفته تررین 14جدول

 متغیر

 س آزمونپ پیش آزمون

t Sig. 
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

 032/0 343/4 41/3 12/44 83/4 32/42 مهارپ دریبل

قبل و بعد  دریبل فوتبالداري در ( تفاوپ معنيsig=032/0)شود با توجه به آماره آزمو  مشاهده مي 14هرانطور كه در جدول 

 بنابراین فرضيه ششم تایيد مي شود. وجود دارد.از هشت هفته تررین ایستيا 

. آزمون فرضیه هفتم: بین تاثیر تمرینات االستیک و کنترل و پالیومتریک بر چابکی آزمودنی ها تفاوت 7-2-7

 وجود دارد.

نترل و منظور آزمو  فرضيه شراره هفت، با توجه به اینوه آزمودني ها  بر حسب  روه ترریني به سه  روه )ایستيا و كبه

استفاده شد. نتای  آزمو  این  4اي بود از آزمو  انوا یا تحليل واریانسپالیومتریا( تقسيم شدند و متغير وابسته نيز فاصله

 فرضيه در جدول زیر آمده است:
 

 در  ابوي بين  روه هاي تحقيق تحليل واریانس یوراهه براي مقایسه اختالف مقادیر ایجاد شدهنتای  آزمو  . 13جدول

 سطح معناداري F ميانگين مربعاپ درجه آزادي مجروع مربعاپ 

 000/0 144/10 818/14 4 818/41 واریانس بين  روهي

  411/1 24 124/10  روهيواریانس درو 

  22 100/12 واریانس كل

ي ها بر حسب  ابوي آزمودن تأیير  ردد كه بين ميانگين( مشخص مي000/0)معادل  Fبا توجه به سطح معناداري آزمو  

هاي پژوهش، فرضيه اول مبني بر: بين تایير ترریناپ داري وجود دارد. بنابراین مطابق با یافته روه هاي مختلف تفاوپ معني

  ردد.ایستيا و كنترل و پالیومتریا بر  ابوي آزمودني ها تفاوپ وجود دارد، تایيد مي
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   آزمو   ابوي در بين  روه هابراي مقایسه نتای تعقيبي توكينتای  آزمو  : 12جدول

 سطح معناداري اختالف ميانگين  روه
 درصد فاصله اطرينا  81

 حدبای حد پایين

 پالیومتریا

 ایستيا
401/0- 124/0 112/1- 12/0 

 كنترل
101/1- 000/0 21/4- 14/0- 

 ایستيا

 پالیومتریا
401/0 124/0 12/0- 12/1 

 كنترل
28/1- 004/0 21/4- 14/0- 

 كنترل

 ایستيا
28/1 004/0 14/0 21/4 

 پالیومتریا
101/1- 000/0 12/0- 21/4 

 

نشا  مي دهد بين  روه تررین پالیومتریا و تررین ایستيا تفاوپ معناداري وجود ندارد نتای  آزمو  تعقيبي توكي 

( تفاوپ معناداري 004/0 روه كنترل )( هرچنين كروه ایستيا و 000/0( اما بين  روه تررین پالیومتریا و كنترل )124/0)

 وجود دارد

فرضیه هشتم: بین تاثیر تمرینات االستیک و کنترل و پالیومتریک بر توان انفجاری آزمودنی ها تفاوت . 7-2-8

 وجود دارد.

كنترل و منظور آزمو  فرضيه شراره هشتم، با توجه به اینوه آزمودني ها بر حسب  روه ترریني به سه  روه )ایستيا و به

استفاده شد. نتای  آزمو  این  3اي بود از آزمو  انوا یا تحليل واریانسپالیومتریا( تقسيم شدند و متغير وابسته نيز فاصله

 فرضيه در جدول زیر آمده است:
 

 ي تحقيقدر توا  انفجاري بين  روه ها تحليل واریانس یوراهه براي مقایسه اختالف مقادیر ایجاد شدهنتای  آزمو  . 11جدول

 سطح معناداري F ميانگين مربعاپ درجه آزادي مجروع مربعاپ 

 000/0 102/12 311/102 4 232/1001 واریانس بين  روهي

  121/32 24 122/1220  روهيواریانس درو 

  22 111/4221 واریانس كل

توا  انفجاري آزمودني ها بر  یيرتأ  ردد كه بين ميانگين( مشخص مي000/0)معادل  Fبا توجه به سطح معناداري آزمو  

هاي پژوهش، فرضيه دوم مبني بر: بين تایير داري وجود دارد. بنابراین مطابق با یافتهحسب  روه هاي مختلف تفاوپ معني

  ردد.ترریناپ ایستيا و كنترل و پالیومتریا بر توا  انفجاري آزمودني ها تفاوپ وجود دارد، تایيد مي

                                                           
3 - Anova 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

5522 

 

 براي مقایسه نتای  آزمو   ابوي در بين  روه ها تعقيبي توكي  نتای  آزمو: 12جدول

 سطح معناداري اختالف ميانگين  روه
 درصد فاصله اطرينا  81

 حدبای حد پایين

 پالیومتریا

 ایستيا
11/3 431/0 21/1- 18/1 

 كنترل
33/11 000/0 1/2 12/12 

 ایستيا

 پالیومتریا
11/3- 431/0 18/1- 21/1 

 كنترل
11/1 000/0 12/4 00/13 

 كنترل

 ایستيا
11/1 000/0 00/13- 12/4- 

 پالیومتریا
33/11- 000/0 12/12- 1/2- 

نشا  مي دهد بين  روه تررین پالیومتریا و تررین ایستيا تفاوپ معناداري وجود ندارد نتای  آزمو  تعقيبي توكي 

( تفاوپ معناداري 000/0( هرچنين كروه ایستيا و  روه كنترل )000/0( اما بين  روه تررین پالیومتریا و كنترل )431/0)

 وجود دارد.

و پالیومتریک بر مهارت دریبلینگ آزمودنی  تفاوت  کنترلبین تاثیر تمرینات االستیک و  فرضیه نهم: 7-2-9

 وجود دارد.

به سه  روه )ایستيا و كنترل و  منظور آزمو  فرضيه شراره سوم، با توجه به اینوه پاسخگویا   بر حسب  روه تررینيبه

اي بود از آزمو  انوا یا تحليل واریانس استفاده شد. نتای  آزمو  این پالیومتریا( تقسيم شدند و متغير وابسته نيز فاصله

 فرضيه در جدول زیر آمده است:
 

 ارپ دریبلينگ بين  روه هاي تحقيقدر مه تحليل واریانس یوراهه براي مقایسه اختالف مقادیر ایجاد شدهنتای  آزمو  . 11جدول

 سطح معناداري F ميانگين مربعاپ درجه آزادي مجروع مربعاپ 

 001/0 114/1 208/20 4 111/140 واریانس بين  روهي

  111/2 24 808/411  روهيواریانس درو 

  22 141/201 واریانس كل

مهارپ دریبلينگ پاسخگویا  بر  تأیير كه بين ميانگين  ردد( مشخص مي001/0)معادل  Fبا توجه به سطح معناداري آزمو  

فرضيه سوم مبني بر: بين تایير  هاي پژوهش،داري وجود دارد. بنابراین مطابق با یافتهحسب  روه هاي مختلف تفاوپ معني

 . رددترریناپ ایستيا و كنترل و پالیومتریا بر مهارپ دریبلينگ آزمودني ها تفاوپ وجود دارد، تایيد مي
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 براي مقایسه نتای  آزمو   ابوي در بين  روه ها تعقيبي توكينتای  آزمو  : 11جدول

 سطح معناداري اختالف ميانگين  روه
 درصد فاصله اطرينا  81

 حدبای حد پایين

 پالیومتریا

 ایستيا
22/1- 402/0 81/3- 22/0 

 كنترل
88/3- 000/0 31/2- 21/1- 

 ایستيا

 پالیومتریا
22/1 402/0 22/0- 81/3 

 كنترل
33/4- 028/0 21/2- 01/0- 

 كنترل

 ایستيا
33/4 028/0 01/0 21/2 

 پالیومتریا
88/3 000/0 21/1 31/2 

نتای  آزمو  تعقيبي توكي نشا  مي دهد بين  روه تررین پالیومتریا و تررین ایستيا تفاوپ معناداري وجود ندارد 

( تفاوپ معناداري 028/0( هرچنين كروه ایستيا و  روه كنترل )000/0تریا و كنترل )( اما بين  روه تررین پالیوم402/0)

 .وجود دارد

 

 گیرینتیجه -8

هدف از انجام این پژوهش، مقایسه تأیير ترریناپ ایستيا، پالیومتریا بر توا  انفجاري،  ابوي مهارپ دریبل فوتبال 

 شا  مي دهد كه بين ترریناپ ایستيا و كنترل، پالیومتریا و كنترلنوجوانا  فوتباليست است. نتای  پژوهش در مجروع ن

بر روي توا  انفجاري،  ابوي، مهارپ دریبل فوتبال تفاوپ معناداري مشاهده شد اما تفاوپ معناداري بين تأیير ترریناپ 

 ایستيا و پالیومتریا بر توا  انفجاري،  ابوي، مهارپ دریبل فوتبال مشاهده نشد.

ژوهش ایرترریناپ پالیومتریا، ایستيا بر  ابوي نوجوانا  فوتباليست بررسي شد كه در زما  تست  ابوي در این پ 

 ایلينویز كاهش معني داري در  روههاي تجربي مشاهده شد. در حالي كه هيچگونه تغييري در  روه كنترل مشاهده نشد. 

بنابراین كليد ؛ ظ كنترل بد  و بدو  كاهش سرعت است ابوي، توانایي افزایش و كاهش شتاب و تغيير مسير سریع با حف

پيشرفت  ابوي، به حداقل رساند  كاهش سرعت به هنگام تغيير مركز یقل بد  است. به هرين علت، توا  انفجاري، سرعت، 

 تعادل و هراهنگي نقش بسزایي در  ابوي دارند. 

ایستيا و پالیومتریا در توا  انفجاري آزمودني ها نتای  تحقيق نشا  داد كه افزایش معني داري در  روههاي تررین 

وجود داشت، در حالي كه هيچگونه تغييري در توا  انفجاري  روه كنترل مشاهده نشد. ترریناپ پالیومتریا باعث افزایش 

تالش  سرعت انقباض از مرحله برو   را به درو   را مي شود. ماهيت تررین هاي پالیومتریا به  ونه اي است كه ا ر با

 بيشينه اجرا شوند ، توا  عضالپ افزایش مي یابد 

نتای  تحقيق نشا  داد كه كاهش معني داري در  روههاي تررین ایستيا و پالیومتریا در سرعت مهارپ دریبل فوتبال 

پژوهش ،  آزمودني ها وجود داشت، در حالي كه تغييري در سرعت دریبل در  روه كنترل مشاهده نشد. با توجه به یافته هاي
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بين سه  روه تررین ایستيا، پليومتریا و كنترل تفاوپ معناداري در فاكتورهاي  ابوي، توا  انفجاري و مهارپ دریبل 

فوتبال وجود دارد. یزم به ذكر است تفاوپ بين جفت  روه هاي كنترل و ایستيا و كنترل و پالیومتریا از لحاظ آماري 

نظر مي رسد كه ه ين  روه هاي ایستيا و پالیومتریا در فاكتورهاي یاد شده یافت نشد.  بمعنادار است اما تغيير معناداري ب

 ترریناپ یاد شده هركدام مي توانند تایير معناداري در فاكتورهاي  ابوي، توا  انفجاري و مهارپ دریبل فوتبال داشته باشد. 

 راجعم-9
وزنه و پالیومتریا بر سرعت دوید  و توا  انفجاري ورزشوارا .  (. بررسي و مقایسه تایير ترریناپ با1311اراضي، حريد ) .1

 .11-1، ص ص 41نشریه حركت، شراره 

(. تایير ترریناپ پالیومتریا و با وزنه منتخب برتوا  ضرباپ پا در توواندوكارا  شهرستا  سنندج. 1312حسنلوئي، آواپ ) .4

 یه.پایا  نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه پيام نور شهرستا  اشنو

، ایر ترریناپ پالیومتریا بر روي توا  بي هوازي با توا  واليباليست باشگاه هاي اصفها ، (1313)شور ي زاده، پریونس،  .3

 پایا  نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهرا .

نفجاري پاي (. بررسي و مقایسه تایير تررین هاي پالیومتریا و با وزنه بر دوید  و توا  ا1313طاهري  ندماني، روح اهلل ) .2

 .14-11ورزشوارا . نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه  يال ، ص ص 

)دستگاه  ايهفته ترریناپ ایست 1، مقایسه تأیير (1380)، جواد؛ اصغر توفيقي؛ علي اصغر رواسي و فردین كلوندي آذر طلوعي .1

VertiMaxششرين هرایش ملي د باشگاهي، (، پالیومتریا و مقاومتي بر عوامل منتخب بي هوازي در واليباليست هاي مر
 ، تهرا ، پژوهشوده تربيت بدني و علوم ورزشيدانشجویا  تربيت بدني و علوم ورزشي ایرا 

(.  بررسي تایير ترریناپ پالیرتریا بر روي  ابوي بازیونا  جوا  برتر بدمينتو  كشور سنين 1311عالري، محرد حسين ) .2

 .12-43يال ، ص ص ساله. نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه   11-18
(. تایير ترریناپ پالیومتریا بر توا  انفجاري پاها، سرعت،  ابوي و انعطاف پذیري توواندوكارا . 1311علي زاده، مهدي ) .1

 پایا  نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد.

 (. علم تررین. تهرا : انتشاراپ  وامه.1311عليجاني، عيدي. ) .1

(. بررسي و مقایسه هشت هفته ترریناپ پالیومتریا، قدرتي و تركيبي بر توا  پا،  ابوي و سرعت 1311غالمي، ایوب ) .8

 توواندوكارا  باشگاهي. پایا  نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه  ررا  اهواز.

وزنه و  (. بررسي تفاوپ تایير ترریناپ با1311فردوسي محرد حسن،  وهرپي شاهين، سياري عبدایمير، مرعشيا  حسين ) .10

ترریناپ پالیومتریا بر روي عضالپ ركتوس فروریس و بایسيس فروریس از دید اه الوتروميو رافي سطحي. الرپيا: شراره 

 .481-302صص  1

(. بررسي و مقایسه تایير شش هفته ترریناپ پالیومتریا و ترریاپ با وزنه بر متغييراپ 1311فردوسي، محردحسن ) .11

 ي دانشجویا  ورزشوار دانشگاه  ررا  اهواز. پایا  نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه  ررا  اهواز.الوترومایو رافي اندام تحتان

(. ایر ترریناپ ایستيا، پالیومتریا و مقاومتي بر عرلورد بي 1380كلوندي فردین، توفيقي اصغر، محردزاده سالمت خاليد ) .14

 .13-42صص  14شراره  هوازي واليباليست هاي نخبه استا  كردستا . فيزیولوژي ورزشي:
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