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 مقدمه

مطالعه ورزشکاران براي اجراي هر چه موفقیت آمیزتر عملکردهاي ورزشی، باید به آمادگی مطلوب رسیده باشند و از آن جمله عواملی که مورد 
بسیاري از پژوهشگران قرار گرفته است، چگونگی آماده شدن براي آغاز فعالیت ورزشی و یا مسابقه است که در اصطالح ورزشی به 

هالت و (هاي مختلف کششی است یکی از بخش هاي اصلی گرم کردن، روش. گویندتی یا گرم کردن میآن تمرینات مقدما
هاي کششی ایستا، پویا و بدون کشش در بنابراین، هدف از این تحقیق، بررسی اثر روش). 2006؛ لیتل و ویلیامز، 2008المبورن، 

 .بودطول گرم کردن بر چابکی و توان  دانشجویان تربیت بدنی پسر 
 شناسیروش

براي عملکرد ) سال 22.00 ± 0.63: کیلوگرم؛ سن 60.21 ± 5.93: سانتیمتر؛ جرم بدن 159.68 ± 5.94: قد(دانشجوي تربیت بدنی پسر  18 
هاي مختلف کششی که شامل کشش ایستا، کشش توان با آزمون پرش سارجنت و همچنین براي چابکی بوسیلۀ آزمون ایلی نویز بعد از روش

هاي کششی ایستا و پویا بر اساس نتایج بدون کشش جهت تجزیه و تحلیل آسانتر، تمام نتایج روش. پویا و بدون کشش بود، سنجیده شدند
 .سازي شدطبیعی
 نتایج

بعالوه، . توجود داش) P=0.03ثانیه،  0.26 ± 0.22(نسبت به کشش ایستا ) ثانیه -0.29 ± 0.32(افزایش معناداري در چابکی پس از کشش پویا 
سانتیمتر،  -1.46 ± 0.22(نسبت به کشش ایستا ) سانتیمتر 1.27 ± 1.84(افزایش معناداري در نمرات پرش سارجنت پس از کشش پویا 

0.01=P (وجود داشت. 
 بحث و نتیجه گیري

پویا به دلیل باال آوردن شود و از طرف دیگر کشش شود که باعث کاهش عملکرد میکشش ایستا موجب کاهش سرعت ایمپاسهاي عصبی می 
بنابراین، نتیجه گرفتیم که براي حفظ ). 2005؛ یاماگوچی و ایشی، 2009هوگ، (شوند مناسب دماي عضالنی، موجب افزایش عملکردها می

د چون این نوع تعادل، ورزشکاران بهتر است از روش کششی پویا استفاده کنند و بدن خود را هر چه بیشتر به این نوع روش کششی سازگارتر کنن
 .شود -می چابکی و توانموجب افزایش عملکرد  روش کششی

 کشش پویا، کشش ایستا، گرم کردن، چابکی، توان :هاکلید واژه
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