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 تعادل ایستا دانش آموزان عملکرداستقامت و سرعت بر  -قدرتمقایسه اثرات سه پروتکل تمرینی با زمانبندي متفاوت، 
 نادر فرهپور، تیمور جعفرنژاد، علیرضا رفیعی

 دانشجوي دکتري دانشگاه بوعلی سینا -3 استاد دانشگاه بوعلی سینا -2د  دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجر-1

 مقدمه
تمرینات قدرتی . باشدگیرند، تمرینات قدرتی، سرعتی و استقامتی میها بهره میان براي بهبود عملکرد از آناز جمله تمریناتی که ورزشکار

گی به منظور افزایش توان، سرعت و افزایش سفتی و تونوس اما به تازه. انداز لحاظ تاریخی مفهوم افزایش قدرت و اندازه عضالنی را داشته
وندروورت و ). 1(شود جلوگیري از صدمات و کمک به حفظ عملکرد عضالت از این تمرینات استفاده می عضالنی، کمک به امر توانبخشی و

تواند کارآیی آمادگی جسمانی عملی و کاربردي آنان را بهبود بخشد نشان دادن که شرکت در تمرینات استقامتی می 1986همکاران در سال
اي را که ترکیب این تمرینات را در رتی، استقامتی و سرعتی؛ پژوهشگر تا کنون مطالعهرغم مطالعات گسترده بر روي تمرینات قدعلی). 2(

از آنجایی که . ساعت و هر سه تمرین در یک جلسه مورد مطالعه قرار داده باشد مشاهده نکرد 48فاصله زمانی دوهفته یکبار، یا فاصله زمانی 
شود بررسی تفاوت این تمرینات و ارزیابی کارآیی از این نوع تمرینات استفاده می) هاهمانند فوتبالیست(سازي ورزشکاران هاي آمادهدر دوره

مقایسه اثرات سه پروتکل تمرینی بر هدف پژوهش حاضر . اي برخوردار استهر یک از این تمرینات در بهبود عملکرد تعادلی از اهمیت ویژه
 .باشدعملکرد تعادلی در نوجوانان پسر می

 شناسیروش
اجراي یک جلسه تمرین : گروه اول: سال، به طور تصادفی در چهار گروه قرار گرفتند 6/15±5/1دانش آموز با میانگین سنی  40 

دو : شد، گروه دوماسقامت،یک جلسه سرعت و یک یک جلسه در هفته قدرت بودند که برنامه به طور چرخشی در هفته بعد دچار تغییر می
در تمام جلسات هر سه فاکتور : قدرت و دو هفته اخر نیز به تمرینات سرعتی پرداختند، گروه سومهفته اول استقامت سپس دو هفته 

نیز گروه کنترل بود که هیچگونه برنامه تمرینی را در برنامه خود : قدرت، استقامت و سرعت را در برنامه تمرینی خود داشتند، گروه چهارم
هفته تمرینات ترکیبی به ترتیب توسط آزمون  8قبل و بعد از . هفته بود 8و براي مدت تعدادجلسات تمرینی سه جلسه در هفته . نداشتند

 . هاي تکراري استفاده شدبراي تحلیل آماري از آزمون آنالیز واریانس با اندازه. مورد سنجش قرار گرفت) لک لک(تعادل ایستا 
 هایافته

نتایج مربوط به میزان تغییرات بین پیش آزمون و پس آزمون  ا ایجاد نمودندهر سه روش تمرینی در بهبود تعادل ایستا اثر معناداري ر 
مربوط به تست لک لک در پاي برتر در سه گروه تجربی نشان داد که بیشترین میزان افزایش در گروه دوم اتفاق افتاده است که اختالف 

و بین اول و سوم ) P=390/0(که بین دو گروه اول و دوم در حالی ). P=036/0(بین دو گروه دوم و سوم به لحاظ آماري معنادار بود 
)630/0=P ( اختالف معناداري مشاهده نشد) نتایج مربوط به میزان تغییرات بین پیش آزمون و پس آزمون مربوط به تست لک ). 1نمودار

 .ها نشان ندادلک در پاي چپ در سه گروه تجربی اختالف معناداري بین هیچ یک از گروه
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 آزمونآزمون و پسآزمون لک لک در سه گروه تجربی طی پیش) بر حسب ثانیه(میزان تغییر رکورد زمانی ) 1نمودار 

 گیريبحث و نتیجه 
نتایج این پژوهش نشان داد که گروهی که دو هفته اول استقامت، سپس دو هفته قدرت و دو هفته آخر نیز به تمرینات سرعتی پرداختند، 

 . شودتمرینی دیگر بهبود بیشتري را د رتعادل ایستا سبب مینست به دو روش 
 تمرینات استقامتی، قدرت، سرعت، تعادل ایستا :کلمات کلیدي

 منابع
١. Stane ML, Powers ME. The effects of plyometric training on selected measures of leg strength and power 
when compared to weight training and combination weight and plyometric training. J Athl Train 
٢٠٠۵;۴١٨:(٣)٢۶-١٩٢. 
٢. Vandervoort A, Comas AJ. Contractile changes in opposing muscle of the human angle joint with aging. J 
Appl Physiol ١٩٨۶;۶١:٣۶٣-١۶٧. 
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