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بر میزان قدرت عضله  و تحریک الکتریکی  قدرتی ات تمرینهفته  6اثر   مقایسه

 رانی دختران بسکتبالیستچهارسری 
 

 3، دکتر محسن قنبرزاده 2عبدالحمید حبیبی ، دکتر 1فردوس احدی

 

 . کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی1

 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز .2

 چمران اهواز استادیار دانشگاه شهید . 3

 

 :چکیده
 در ایران چهارسررانی دختران بسکتبالیست شهرستان اهوازبر میزان قدرت عضله ی  و تحریک الکتریکی قدرتیات تمرین هفته 6مقایسه اثر   این تحقیق هدف از 

 ، کیلوگرم  98/61±84/3وزن  سانتیمتر ،165±44/3قد سال ، 25/22±30/2)با میانگین سنی بسکتبالیست دختر 24مطالعه بر روی  این بود.

BMI39/1±65/22 )در تمرین قدرتی  ) تجربی  به دو گروه شرکت کنندگانسال سابقه عضویت در باشگاه، صورت گرفت.  2،دارای حداقل کیلوگرم بر متر مربع

براساس پروتکل دلورمه و تحریک الکتریکی را با فرکانس تمرین قدرتی را  گروه  تجربی کنترل ، تقسیم شدند. گروه  و (در پای دیگر  تحریک الکتریکی یک پا و

 4هفته ، هفته ای  6بین دوفصل مسابقات بسکتبالیست ها،بمدت  انجام دادند.تمریناتمیکرو ثانیه و حداکثر شدت جریان قابل تحمل، 350هرتز و دیوریشن  50

( در مراحل 10RMانجام ندادند. .میانگین قدرت عضالنی آزمودنی ها )را  تمرینی. گروه کنترل طی این مدت برنامه انجام گرفت دقیقه37جلسه و هر جلسه 

همبسته برای مقایسه میانگین پیش آزمون و پس آزمون تمرین قدرتی و تحریک الکتریکی و پس  tپیش آزمون و پس آزمون اندازه گیری شد. از آزمون آماری 

نتایج این تحقیق نشان می دهد که هر دو روش تمرینات قدرتی و تحریک الکتریکی سبب  .نظر گرفته شددر  α≤ 05/0. آزمون های هر دو تمرین استفاده گردید

(، اما بین افزایش قدرت از طریق تمرینات قدرتی و تحریک الکتریکی اختالف معنی داری  =001/0pافزایش قدرت عضله چهارسررانی بسکتبالیست ها می شود) 

می چهارسررانی  بسکتبالیست ها عضله ی  بیشتر از تحریک الکتریکی، باعث افزایش قدرت برابر 5/1تمرینات قدرتی حدود (. بطوریکه =001/0p) ردوجود دا

رین میزان افزایش قدرت عضله درصد افزایش قدرت(. لذا با توجه به نتایج حاصله می توان چنین نتیجه گیری نمود که بیشت 79/49در مقابل  83/71)شود

 .می گرددبسکتبالیست از طریق انجام تمرینات قدرتی حاصل  رانی دخترانچهار

 کلمات کلیدی : تحریک الکتریکی ، عضله چهار سر رانی ، پروتکل دلورمه 

  
 مقدمه : 

این پارامتر در اجرای بسیاری از فعالیت  . [1]ورزشکاران است  از آسیب  قدرت عضالنی یکی از فاکتورهای مهم در موفقیت ورزشی و پیش گیری

به ویژه در  ی عضالت عملکرد بهینه .  [2]های روزمره و پیشرفت مهارت های ورزشی بعنوان یک عامل مهم و تعیین کننده بشمار می آید 

برای   .  [3] تر شودمدت زمان کوتاه سطوح باالتر همراه با حداقل صرف انرژی درهای حرکتی در تواند باعث اجرای مطلوب فعالیتورزشکاران می

.  [4]استجسمانی یدن به اوج آمادگی ورزشکارانی که به گونه ای در ورزشهای رقابتی فعالیت می کنند، تمرینات قدرتی از عوامل کلیدی رس

نقش مهمی را ایفا بویژه در بسکتبالیست ها   و توانایی پرش عمودیثباتی زانو  وی عملکردهای حرکتی در کلیه یکی از مهمترین عضالت بدن که

ترین پیدا کردن روشی که بتواند در کوتاه .  [3,5]، بنابراین تقویت این عضله از اهمیت باالیی برخوردار استاستی چهارسررانی عضله دکنمی

و همکارانش  1امیریدیس. زیادی داردزمان بیشترین آمادگی جسمانی را به بازیکنان بدهد بدون اینکه آنها را در معرض خطر قرار دهد اهمیت 

ان مشاهده کردند که تمرینات روتین بسکتبال  در بهبود عملکرد قدرتی بسکتبالیست ها  تاثیر مفیدی ندارد و برای افزایش قدرت عضالت بازیکن

زنان و  بخش مهمی از برنامه تمرینی سالیانه غالبا  ، تمرینات قدرتی و توانی.ها اضافه کردآن معمولباید برنامه های تمرینی مناسبی را به تمرینات 

سهم عمده این تغییر نگرش مربوط به  ،اگرچه زنان بطور سنتی موافق انجام تمرینات قدرتی نمی باشند.شایدتشکیل می دهدرا  ورزشکار مردان 

 . [6]د پژوهش هایی است که اثرات سودمند تمرینات مقاومتی را بر عملکرد ورزشی اثبات کرده و روش ها و ابزار تمرینی تازه ای را ارائه کرده ان

موجود در رشته ورزشی خاص ، حدود  استفاده از روش های متعدد توسعه قدرت در مقایسه با بکارگیری فقط مهارت های مشخص شده بطوری که
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قدرت  بر میزان افزایشقدرتی و تحریک الکتریکی مقایسه اثر تمرینات  این تحقیق لذا هدف از .  [7] برابر پیشرفت را سریع تر می کند. 12تا  8

  عضله چهارسررانی دختران بسکتبالیست است.

ثابت کرده که انجام تمرینات با وزنه اگر روی اصول صحیح علمی اجرا گردد، نه تنها موجب کندی حرکات مختلف ورزشی در  گذشتهمطالعات 

 [6,7]گرددهای مختلف ورزشی نیروی آنها را افزایش داده و در نتیجه سبب بهبودی توان آنها میورزشکاران نمی شود، بلکه در اجرای فعالیت

استفاده از تحریک الکتریکی برای تقویت  . [8]تحریک الکتریکی نیز در افزایش قدرت عضالت نقش مهمی داردداده که تحقیقات زیادی نشان .

حرکتی وجود دارد یا زمانی که برای ورزش ارادی محدودیتی وجوددارد، به عنوان یک روش درمانی مطرح عضالت در مواردی که بی

برنامه های  روند در خصوصا  در رشته های دوچرخه سواری، شنا و وزنه برداری ورزشکاران بسیاری از در سال های اخیر  اما  . [9,10]است

در ورزش درحالیکه .  [11,12,13,14] کرده اندتمرینی خود از تحریک الکتریکی جهت پیشرفت قدرت و آمادگی جسمانی شان استفاده 

به بررسی اثر تحریک  1986و همکارانش در سال  2در مطالعه ای که ولف گرفته است.تحقیقات بسیار اندکی صورت های تیمی مانند بسکتبال 

د الکتریکی بر روی پرش عمودی پرداختند چنین گزارش کردند که تحریک الکتریکی بهمراه تمرینات مقاومتی باعث بهبود ارتفاع پرش عمودی افرا

بسکتبالیست انجام شد مشخص شد که پرش اسکات و پرش های متعدد با حداکثر قدرت در مطالعه ای که روی زنان و مردان  . [15]می شود

افزایش قدرت ایزوکینتیک عضالت بازکننده زانوی بازیکنان  2005در سال  3بروچری   .  ]16[از کردن پا ارتباط چشم گیری داردایزومتریک ب

 . [17]در زوایای خاصی گزارش کرد که تحت تاثیرتحریک الکتریکی قرار داده بود، هاکی روی یخ، را

انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بطور کلی تحریک الکتریکی نمی تواند ( 2005و همکارانش )4لوین باکسدر مطالعه گسترده ای که 

در مقایسه با تحریک الکتریکی  ،جایگزین مناسبی برای فعالیتهای ارادی گردد. هر چند که تعدادی از مطالعات نشان داد که تحریک الکتریکی تنها

به  ویا در تعداد محدودی از مطالعات نشان داده شد که تحریکات الکتریکی   . [18]همراه با فعالیت ارادی می تواند منجر به اثرات مشابه گردد

بویژه در ها ی روزمره عملکرد عضالنی جهت انجام فعالیت  . [8] منجر به قدرت بیشتر عضالنی نسبت به انجام ورزش های ارادی می گردد تنهایی

دارد(  برقراری ثبات مفصل زانو )که نقش مهمی در ی چهارسررانیسزایی برخوردار است. ضعف عضالت به خصوص عضلهورزشکاران از اهمیت  به

های معمول کند که در کنار روش، بنابراین ایجاب می شودهای زانوی  ورزشکاران  میباعث کاهش عملکرد و همچنین افزایش خطر آسیب به رباط

در مقاالت   . [19]ی چهارسررانی استفاده شودتری نیز برای تقویت تمامی عضالت اطراف زانو بویژه عضلههای پیشرفتهتقویت عضالنی از روش

های تحریک الکتریکی، تعداد تست و تمرین، نوع دستگاههای های آزمایشگاهی کاربرد تحریک الکتریکی و برنامههای زیادی در روشموجود تفاوت

های کامال دقیقی برای تحریک الکتریکی ی استراحت، تعداد جلسات تمرین و سرعت انقباض وجود دارد. هنوز معیارانقباضات و زمان تحریک، دوره

تمرینات ورزشکاران در مقایسه با مقادیر مشابهی از  کی برای افزایش قدرت عضالنی دریمزیت احتمالی تحریک الکتر ، همچنینگزارش نشده است

برای  مطمئن تریهای علمی و روش جهت یافتنتحقیقات بیشتری  بهمین خاطر ضرورت دارد تا  . [8] نشده است بررسیدقت ه تاکنون بقدرتی 

صورت با تحریک الکتریکی و تمرین ورزشی  بویژه استفاده از روش سازی تقویت عضلهکاربرد پارامترهای درگیر در بهینه

 . [20,21,22,23]گیرد

تا  17با دامنه ی سنی  در ایران اهواز ستاندختر شهر هایستبسکتبالی که بر روی تجربی استاز نوع کاربردی و روش نیمه این پژوهش :اجرا روش

تاریخچه پزشکی بازیکنان و اطمینان از سالم بودن آنها  پس از بررسی .انجام شده است سال سابقه عضویت در باشگاه  2دارای حداقل  سال و  28

با بسکتبالیست دختر  24 ،)نداشتن سابقه پارگی مینیسک،اسپرین و استرین زانو و اسپرین مچ پا(و عدم وجود مشکالت ارتوپدی در اندام تحتانی

انتخاب   کیلوگرم بر متر مربع BMI39/1±65/22، کیلوگرم  98/61±84/3وزن  سانتیمتر ،165±44/3قد سال ، 25/22±30/2سنی میانگین

برنامه تمرینی  .شدند و گروه کنترل( تقسیم جربینفره)گروه ت 12افراد پس از امضا کردن رضایت نامه شرکت در آزمون،  به دو گروه  گردید.

ی تمرین قدرتی خاصی نداشتند. تمرین، هیچ گونه برنامهآزمودنی ها بین دو فصل مسابقات بسکتبالیست ها اجرا شد که بازیکنان در مدت  اجرای 

های گروه کنترل در دقیقه در جلسات تمرین شرکت کردند. آزمودنی37 هر جلسهجلسه،  4هفته، هر هفته  6 جربی به مدتهای گروه تآزمودنی

ها از هیچ یک از ت، پای غالبشان بود. همچنین آزمودنیشرکت کننده در آزمون پای راسبازیکنان تمامی  این مدت برنامه تمرینی را انجام ندادند. 
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کنترل  گروه و جربیهای گروه تآزمودنیعضله چهارسررانی   RM 105 آزمون میزاندر مرحله پیشدر ابتدا  کردند.داروهای تقویتی استفاده نمی

در گرفته شد .  این عضله  RM  10کرده و دوباره میزانآزمون شرکت ها در پستمرین همه آزمودنی هفته 6بعد از برگزاریاندازه گیری شد و 

آن را بعنوان  %75، میزان  1RMپس از محاسبه کردن   استفاده  و 1 ( از جدول1RMماکزیمم ) این تحقیق برای تخمین میزان یک تکرار

10RM گرفته شد در نظر . 

 

 1RMارتباط بین تعداد تکرارها و میزان   (1جدول شماره ی)                                         

 1RMمیزان  تعداد تکرارها

1 100 

2 95 

3 93 

4 90 

5 87 

6 85 

7 83 

8 80 

9 77 

10 75 

11 70 

12 67 

15 65 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

درصد   Pده و شی جابجا معادل وزنه  Wفرمول بدست آوردن یک تکرار ماکزیمم به صورت زیر می باشد که در آن، 1با توجه به جدول شماره ی 

 . [24]باشدمعادل تعداد تکرارها )با توجه به جدول( می

                                                                                        
شینند بطوری که باال ی ثابت، بر روی صندلی بنی دوچرخهدقیقه گرم کردن اولیه بوسیله 5خواسته شد که بعد از  جربیهای گروه تاز آزمودنی

شند ولی کف پای آنها آویزان بادرجه از صندلی  90تنه عمود و همه قسمتهای پشت بدن روی تکیه گاه صندلی قرار داشته باشند و زانوها با زاویه 

به آنها  نفر از  6ه ند . بطوریکیکی روی پای دیگر قرار گرفتتحت تمرین قدرتی بر روی یک پا و تحریک الکتر جربیبه زمین برخورد نکند .گروه ت

و تمرینات  ریکی در پای چپنفر دیگر تحت تحریک الکت 6تحت تحریک الکتریکی در پای راست و تمرینات قدرتی در پای چپ و  صورت تصادفی

 قدرتی در پای راست قرار گرفت.

 برنامه ی تمرین قدرتی  -1

، بر روی صندلی سته شد که بعد از گرم کردن اولیهها خوای تمرینی قدرتی پیشرونده است ، از آزمودنیی تمرینی قدرتی ، یک برنامهبرنامه

تا باز شدن کامل زانو  و ثابت ماندن ران روی صندلی، در حالی که فرد در  ) باال آوردن  ساق پا knee extensionبنشینند و حرکت 

ست انجام دادند ، بدین صورت که:  3ها تمرین را در د . بر اساس پروتکل دلورمه آزمودنیندهانجام  با وزنه وضعیت نشسته روی صندلی است( را

در این . RM10 درصد 100تکرار با  10و ست سوم  RM10درصد  75تکرار با   10و ست دوم RM10در صد  50تکرار با شدت  10ست اول 
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 می شود ی بعد برای او افزایش دادهدرصد وزنه در جلسه 10تا  5ها را بطور کامل انجام داد، روش زمانی که آزمودنی تمام تکرارها و ست

 ثانیه 10و باال آوردن ساق پا ی چهارسررانی به همراه ثانیه انقباض عضله 10بدین صورت است که نیز حرکت  سرعت انجام  .[25,26]

 .(1)شکل می شود ای در نظر گرفته دقیقه 2ها استراحت استراحت پس از هر حرکت است. بین ست

 
 با وزنه knee extensionنحوه انجام حرکت -تمرین قدرتی-1شکل 

 برنامه تمرینی تحریک الکتریکی -2

موتور پوینت جفت الکترود دستگاه با پوشش اسفنجی در ناحیه جلوی ران، بر روی  2شد که بر روی صندلی بنشینند ،ها خواسته میاز آزمودنی

ی د که همزمان با روشن شدن دستگاه تحریک الکتریکی و انقباض گرفتن از عضلهشخواسته میوی ی چهارسررانی قرار گرفته و از عضله

 2تایی با استراحت  10ی تمرینی تحریک الکتریکی هم به صورت  سه ست را انجام بدهد برنامه  knee extensionچهارسررانی، حرکت  

ها است. ) تحریک ی دستگاه تحریک الکتریکی و با حداکثر شدت جریان قابل تحمل برای آزمودنیها است. انقباض ها بوسیلهای بین ستدقیقه

همانند برنامه ی تمرین  هاستبین  استراحت  وحرکت  سرعت انجام . (میکرو ثانیه اعمال شد 350یوریشن هرتز و د 50الکتریکی با فرکانس 

 .(2)شکل قدرتی بود
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 محل قرار دادن الکترودهای دستگاه تحریک الکتریکی روی موتور پوینت عضله چهارسررانی-2شکل  

 

آزمون تا ها از پیشتجزیه و تحلیل شد. در قسمت آمار استنباطی برای بررسی تغییرات متغیرها در گروه spss 16داده ها با استفاده از نسخه 

ی همچنین از آمار توصیفی جهت ارائه استفاده شد.  همبستهtاز  تحریک الکتریکی و یانگین های پس آزمون تمرین قدرتیمقایسه مو  آزمون پس

 در نظر گرفته شد. α≤. /05جداول، نمودارها و میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد. 

 

 

 در دو گروه تحقیق آورده شده است.)  BMIوزن،  قد، سن، میانگین خصوصیات جسمانی آزمودنی ها ) 2در جدول یافته ها :

 

 و کنترل(. جربیمیانگین خصوصیات جسمانی آزمودنی ها در هر دو گروه)ت -2جدول 

 کیلوگرم(/2)مترBMI وزن )کیلوگرم( قد )سانتیمتر( سن )سال( تعداد آزمودنی ها گروه ها

30/22±45/2 12 تجربی  35/3±165 15/3±21/61 15/1±62/22 

 68/22±63/1 74/62±53/4 166±53/3 92/21±15/2 12 کنترل

 

 30/22±45/2در گروه تجربی میانگین سن بسکتبالیست ها نفره تجربی و کنترل تقسیم شدند،  12، آزمودنی ها به دو گروه 2طبق جدول 

گروه کنترل میانگین سن  کیلوگرم بر متر مربع بود و BMI 15/1±62/22کیلوگرم و  21/61±15/3سانتیمتر، وزن  165±35/3سال، میانگین قد 

 کیلوگرم بر متر مربع داشتند. BMI 63/1±68/22کیلوگرم و  74/62±53/4سانتیمتر، وزن 166±53/3سال، میانگین قد 15/2±92/21

 

(.  P../. =1اختالف وجود دارد)  آزمونآزمون تا پساز پیش تمرینات قدرتی انجامدر میزان قدرت عضله چهارسررانی متعاقب  دادنتایج نشان 
در است، لذا تمرینات قدرتی بر افزایش قدرت عضله چهارسررانی تأثیر دارند. همچنین  05/0داری کوچکتر از که با توجه به اینکه سطح معنی

(.  لذا  P../. =1اختالف  معنی داری وجود دارد)  از پیش آزمون تا پس آزمون استفاده از تحریک الکتریکی میزان قدرت عضله چهارسررانی متعاقب

 (.3افزایش قدرت عضله چهارسررانی تأثیر دارند)جدول  استفاده از تحریک الکتریکی بر

 

( و سطح t( در پیش آزمون و پس آزمون، اختالف میانگین ها،آماره آزمون)RM10) مقایسه میانگین قدرت عضله چهارسررانی -3جدول

 ( در گروه تجربی )تمرین قدرتی و تحریک الکتریکی( و کنترلpمعنی داری)

سطح 

 Pمعناداری

آماره 

 (tآزمون)

اختالف میانگین 

ها و انحراف 

 استانداردها

انحراف   ±میانگین 

 استاندارد پس آزمون

انحراف  ±میانگین 

 استاندارد پیش آزمون
 پارامترها

0/001 750/13-  
- 12/82 ± 

3/23 
30/67 ± 6/05 17/85 ± 5/63 

 تمرین

گروه  قدرتی

 تجربی
10RM 

0/001 957/26- - 9/12 ± 1/17 27/43 ± 5/72 18/32 ± 5/70 
تحریک 

 الکتریکی
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0/242 236/1-  گروه کنترل 3/23 ± 18/82 2/92 ± 18/99 0/50 ± 0/18- 

 

 

 گروه ها در پیش آزمون و پس آزمون نشان داده شده است. (10RMمیانگین قدرت عضله چهارسررانی ) 1در نمودار ستونی 

 
  گروه ها در پیش آزمون و پس آزمون (10RM) میانگین قدرت عضله چهارسررانی (1)ستونی نمودار 

بیشترین  کتبالیست ها شد کههفته تمرینات قدرتی و تحریک الکتریکی باعث افزایش قدرت عضله چهارسررانی بس 6با توجه به نمودار ستونی، 

   . صورت پذیرفت افزایش در اثر تمرینات قدرتی

ی بررسی اختالف قدرت عضله محاسبه شده برا (p)و سطح معنی داری (tآماره آزمون)، انحراف استاندارد تفاوت ها ،میانگین  4ل وجددر 

-وابسته برای مقایسه درون tبا توجه به آزمون  نشان داده شده است.تمرین قدرتی و تحریک الکتریکی  هفته 6پس از ( RM10رانی ) چهارسر

است، لذا تمرینات قدرتی نسبت به  001/0داری برابر با داد سطح معنیگروهی گروه تحریک الکتریکی و تمرینات قدرتی بعد از تمرین نشان 

 تحریک الکتریکی بر افزایش قدرت عضله چهارسررانی تأثیر بیشتری دارند.

قدرت عضله چهارسر رانی )  (p)( و سطح معنی داریt، آماره آزمون)،حد باالیی و پایینیمیانگین تفاوت ها ، انحراف استاندارد -4جدول 

RM10 هفته تمرین قدرتی و تحریک الکتریکی 6( پس از 

تمرینات قدرتی وتحریک 

 الکتریکی

 میانگین
 تفاوتها

انحراف 

 استاندارد

 درصد اطمینان95
آماره 

 (t)آزمون

 معنیسطح 

 (p)داری
 باالیی پایینی

 001/0 236/4 556/1 923/4 649/2 239/3 میزان تغییرات
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قدرت عضله چهارسررانی  بر میزان افزایشتمرینات  قدرتی و تحریک الکتریکی  هفته 6این تحقیق مقایسه اثرنتیجه گیری: هدف از بحث و 

افزایش یافت،  83/71در اثر تمرین قدرتی، میانگین قدرت عضله چهارسررانی  %دختران بسکتبالیست است. نتایج این تحقیق نشان داد که 

 برابر کمتر از تمرینات قدرتی می باشد. 5/1بود، که تقریبا  79/49تحریک الکتریکی تنها % درحالیکه میزان افزایش در اثر استفاده از

تروفی افزایش اولیه در قدرت در اثر تمرینات قدرتی ، بیشتر ناشی از عوامل عصبی است. اما افزایش دراز مدت بعدی، تقریبا  فقط در نتیجه هیپر

در بحث قانع کننده ای اشاره می کند که   6انوکا  . ]6[قدرت ناشی از تمرینات مقاومتی دارد  است. دستگاه عصبی نقش بسیار مهمی در افزایش

فراخوانی واحدهای  . [27]افزایش قدرت می تواند بدون تغییرات ساختاری عضله بدست آید، اما بدون سازگاری های عصبی این کار ممکن نیست

و همگی در یک زمان مشابه فرا خوانده نمی شوند. واحدهای حرکتی بوسیله گروهی از است حرکتی برای افزایش قدرت عموما  بطور ناهمزمان 

تارهای  نورون ها کنترل می شوند.این نورون ها توانایی انتقال تکانه های تحریک کننده یا باز دارنده را دارا می باشند. انقباض یا عدم انقباض

رکتی در همان زمان بستگی دارد . واحد حرکتی تنها زمانی فعال شده و تارهای عضالنی عضالنی به مجموع تکانه های رسیده از یک واحد ح

کن منقبض می شوند که تکانه های تحریک کننده رسیده به آن بیشتر از تکانه های بازدارنده و فراتر از آستانه تحریک باشند. افزایش قدرت مم

ای عملی معین باشد که موجب تسهیل انقباض و افزایش توانایی عضله برای تولید نیرو است ناشی از فراخوانی همزمان واحدهای حرکتی بیشتر بر

بی می شود. چنین افزایشی در الگوی فراخوانی واحدهای حرکتی می تواند ناشی از توقف و یا کاهش تکانه های بازدارنده از طریق کاهش مهار عص

را می دهد.امکان دیگر این است که بدون در نظر گرفتن عمل همزمان واحدهای باشد که اجازه فعال شدن همزمان واحدهای حرکتی بیشتری 

شوند، های حرکتی بیشتری درگیر انقباض میکه واحدهنگامی  . [6]حرکتی، تعداد بیشتری از آنها برای اجرای وظیفه معینی بکار گرفته شوند 

ها عصبی صادر شده جهت انقباض عضالنی نیز افزایش میزان و فرکانس ایمپالسآید که دست میافزایش بیشتر در نیروی عضالنی در صورتی به

های یابند. بنابراین ایمپالس های عصبی بیشتر باعث ایجاد پتانسیل عمل قوی تر و درنتیجه انقباض قوی تر می شوند. در انقباض ارادی  فیبر

های چنین اظهار داشته که برنامه 7یانگ  . ]6,20,28,29[ شوندیهای نوع دو درگیر معضالنی نوع یک ابتدا منقبض شده و سپس فیبر

ت با تمرینی مختلفی از قبیل طناب بازی، تمرینات ایزوکینتیکی و جهشی برای تقویت نیروی عضالت پای ورزشکاران بکار برده می شود. اما تمرینا

گزارش مشابهی را بیان ( 2004و همکاران) 8لفارت . ]30[است های تمرینی برای افزایش نیروی پای ورزشکارانوزنه یکی از بهترین شیوه

هفته تمرینات مقاومتی افزایش  8قدرت ایزوکنتیکی عضالت باز کننده زانو در زنان ورزشکار پس از کردند، در تحقیق آنها 

 . [31]یافت

عصب حرکتی آشکارا  دو نوع اطالعات   .[27,32,33]تحریک الکتریکی با ایجاد سازگاری های عصبی باعث افزایش قدرت عضالت می شود

ت کدبندی شده را به فیبر عضالنی میفرستد. یک نوع از این اطالعات موجب انقباض فوری عضله میگردد و نوع دیگر که غیریکنواخت والگودار اس

ی کم فرکانس و به مدت طوالنی نوع تروفیک میباشد که در بلند مدت موجب تطابق میگردد. با تحریک عضله بطور مناسب با پالسهای الکتریک

تحریک الکتریکی با ایجاد دپالریزاسیون در تنه اعصاب   . [8]میتوان شاهد ظهور اثر تطابق بود که منجر به افزایش قدرت و تحمل عضله میگردد 

ی و در نتیجه افزایش عضالن-قطور و افزایش سرعت هدایت عصب حرکتی باعث افزایش تحریک فیبرهای عضالنی وافزایش پتانسیل عمل عصبی

 در حالیکه فرکانس ایمپالس های عصبی ثابت است.   . [34]قدرت انقباض می گردد

یک نظریه دیگر در مورد اثر تحریک الکتریکی برروی عضالت تبدیل سلول های عضالنی غیر فعال و ستاره ای شکل به سلول های عضالنی فعال 

واحدهای حرکتی افزوده می شود و این امر بدون افزایش قطر عضله نیز ممکن است اتفاق بیفتد. است، که از طریق جوانه زدن اعصاب حرکتی به 

و همکارانش  9استانیش  . ]35[در نتیجه برای انجام کار مشخص واحدهای حرکتی بیشتری فعال می شوند و قدرت و تحمل عضله باال می رود 

 گزارش دادند که تحریک الکتریکی از کاهش فعالیت آدنوزین تری فسفاتاز میوفیبریل ها ) که در ایجاد نیرو و سرعت انقباض شرکت میکند( در

انی می رانی بیمارانی که تحت عمل جراحی زانو قرار گرفته بودند، جلوگیری میکندو درنتیجه باعث افزایش قدرت عضله چهارسررچهارسرعضله  

بار در هفته تحریک الکتریکی  3ی چهارسررانی در گروهی که ( نیز افزایش معناداری در  قدرت عضله2003) 10میکایل جی پارکر  . ]36[ گردد

نیز گزارش داد که تحریک الکتریکی باعث افزایش  مافیولتی  . [37]کرد که با یافته های این پژوهش همخوانی دارددریافت می کردند گزارش 

                                                            
6 Enoka 

 7 Yaung                                                                   8 Lephart 
 
9 Stanish 
1 0 Michael G .Parker                                                 11 Pichon 
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افزایش قدرت ایزوکینتیک عضالت  بروچری  . [11]ونگرا ، برونگرا و هم طول میگرددقدرت عضالت باز کننده زانو بسکتبالیست ها در انقباض در

نیز افزایش قدرت عضله لتیسموس دورسی و بهبود  11پیچون   . ]17[بازکننده زانوی بازیکنان هاکی روی یخ، را در زوایای خاصی گزارش کرد

 . [13]عملکرد شنا در شناگرانی که تحت تاثیر تحریک الکتریکی قرار داشتند را بیان میکند

اولین  های زیادی بین انقباض ناشی از تحریک الکتریکی عضالت و انقباض ناشی از تمرینات قدرتی وجود دارد.بطور کلی می توان گفت تفاوت

در واقع،   . [38]شوندواحدهای حرکتی مطابق الگوی شرکتشان در انقباض ارادی تحریک نمی ت عبارت از اینکه در هنگام تحریک الکتریکی،تفاو

در طی انقباض ارادی، ابتدا واحدهای حرکتی کوچکتر)فیبرهای نوع  باشد،آمده از تحریک الکتریکی بطور مشخصی معکوس نیز می دستالگوی به

  . [27]( منقبض می شوند2در حالیکه طی استفاده از تحریک الکتریکی بزرگترین واحدهای حرکتی )فیبرهای نوع   . [39]منقبض می شوند( 1

( قطر آکسون نورون حرکتی. در انقباض ارادی واحد حرکتی در اثر جریان سیناپتیک ایجاد شده در عصب 1فاکتور در این امر نقش دارد :  3

 حرکتی فعال می شود، بنابراین واحدهای حرکتی کوچک که نیازمند جریان دپالریزاسیون کمتری هستند بسیار آسانتر از واحدهای حرکتی بزرگتر

ی شوند.در مقابل در طی استفاده از تحریک الکتریکی، بعلت بکاربردن جریان الکتریکی خارج سلولی در انتهای عصب ، نورون حرکتی بزرگتر فعال م

( فاصله بین آکسون و الکترود فعال، واحدهای حرکتی بزرگتر 2  . [40,41]که دارای آستانه تحریک پائین تری هستند،سریعتر فعال می شوند

( فعالیت گیرنده های حسی و ایجاد ایمپالس اعصاب آوران 3  . [42]در سطح عضله قرار دارند و فاصله واحد حرکتی و الکترود کم استمعموال  

های حرکتی حین فرکانس فرمان ،دومین اختالف . [43,44]پوستی است.این ایمپالس هادر طی استفاده از تحریک الکتریکی تقویت می شوند

لوین  . [10,20,45]باشد های حرکتی ثابت میفرکانس فرمان ، هنگام استفاده از تحریک الکتریکیخالف انقباضات ارادیانقباض است. بر 

تواند جایگزین مناسبی برای ی گسترده روی تحقیقات انجام شده نتیجه گرفتند که تحریک الکتریکی به طور کلی نمیدر یک مطالعه 12باکس

های هرچند که تعدادی از مطالعات نشان داد که تحریک الکتریکی تنها در مقایسه با تحریک الکتریکی همراه با فعالیتهای ارادی گردد. فعالیت

 گروه تحریک الکتریکی نسبت به گروه ورزش ارادی و کنترل، 13در تحقیق کاهانویتز. های ارادی گرددتواند منجر به اثرات مشابه فعالیتارادی می

که احتماال علت این مغایرت، این بود که گروه ورزش تمرینات، پیشرونده با وزنه را انجام ندادند قدرت ایزوکینتیک افزایش معناداری را نشان داد 

 در تعداد محدودی از مطالعات نشان داده شد که تحریکات الکتریکی منجر به قدرت بیشتر  . [46]درنتیجه افزایش قدرت چشم گیری نداشتند

شود، های مشخصی که در واکنش به تحریک الکتریکی در بین افراد مختلف مشاهده میتفاوت .گرددهای ارادی میعضالنی نسبت به انجام ورزش

 . [8]باشدهای مختلف بکارگرفته شده در مطالعات مختلف میهای مختلف و پروتکلبه خاطر تکنیک

ی به الکتریک حریکت .میگردند در بسکتبالیست ها تحریک الکتریکی باعث افزایش قدرت عضله چهارسررانی استفاده از تمرینات قدرتی و بنابراین

 رین است .تعیین کننده اثر واقعی تم 10RMتمرینات قدرتی بر حسب درصدی از  تنهایی موثر تر از تمرینات قدرتی نیست اما روش انجام

رای افزایش قدرت ببا وزنه را  Knee Extentionتمرین  شوندانجام مسابقات ورزشی مهم آماده میمی توان در ورزشکارانی که برای بنابراین 

هر دلیلی  ی که بهدر ورزشکاران همچنین .می شودو  بهبود عملکرد قدرتی آنها  ورزشکارانباعث افزایش قدرت  کهتوصیه کرد عضله چهار سررانی 

 استفاده کرد.ازتحریک الکتریکی  می توان نیستند تمرینات قدرتی با وزنه قادر به انجام

 و ملی حفاری مخابرات های تیم کلیه بسکتبالیست ها و مربیان شکر از دکتر حبیبی استاد راهنما ، دکتر قنبرزاده استاد مشاور، تشکر و تقدیر : با ت

 جرای پژوه همکاری زیادی داشته اند. که درا
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