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 آموزان پسر مقطع سوم متوسطه شهر دهدشتسرعت و چابکی دانش مقاومتی و پالیومتریک بر تمرین تاثیر

 
 

 3، فواد گدازگر2امید کاظمی ،1*امید ظفرمند

 

 omidzafarmand4424@gmail.comنور شهر دهدشتمدرس دانشگاه پیام .5

 نور شهر گچسارانمدرس دانشگاه پیام .4

 دانشجوی کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی دانشگاه آزاد کرج .9

 

 چکیده
آموزان پسر مقطع سوم متوسطه شهر دانشسرعت و چابکی  مقاومتی و پالیومتریک بر تمرین تاثیرهدف از پژوهش حاضر بررسی 

سه گروه انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را  آزمون درپس -آزمونو به صورت پیش این مطالعه نیمه تجربی . باشدمی دهدشت

نفر از  22دادند. همچنین نمونه آماری این پژوهش را آموزان پسر مقطع سوم متوسطه شهر دهدشت تشکیل میکلیه دانش

نفری )مقاومتی،  52ها به صورت تصادفی به سه گروه آموزان پسر مقطع سوم متوسطه شهر دهدشت شامل شدند. آزمودنیانشد

 سرشانه، ساق، اکستنشن سینه، پرس پا، پرسای عبارت بودند از: حرکات تمرینات مقاومتی دایرهپالیومتریک و گواه( تقسیم شدند. 

 سرعت، اسکی پرش پا، یک با لی اسکوات، پرش از: عبارتند پالیومتریک تمرینات حرکات اما بودند. بازو جلو اسکات، بازو، پشت

آزمون زوجی برای مقایسه نتایج پیش Tآزمون از  بودند. مانع از جانبی پرش افقی، پرش جعبه، از استفاده با پرش طرفین، به پرش

نتایج سه گروه با هم از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون آزمون در گروه ها استفاده گردید و همچنین برای مقایسه و پس

 استفاده شد. 22/2تعقیبی در سطح آلفای کوچکتر از 

های درون گروهی نتایج بیانگر آن بود که انجام هشت هفته تمرینات مقاومتی و پالیومتریک تاثیر معناداری بر ی تفاوتدرباره

نشان داد در   (LSD)نتایج آزمون تعقیبی  (.>22/0Pآزمون داشته است )پس کاهش زمان چابکی و سرعت آزمودنی ها در

بین گروه گواه با گروه های مقاومتی  و پالیومتریک  اختالف معناداری وجود دارد ولی بین گروه پالیومتریک  با  چابکی و سرعت،

 قدرتی  اختالف معناداری دیده نشد.

گرفت که برای بهبود وضعیت چابکی و سرعت در گروه سنی نوجوان، انجام تمرینات برطبق یافته های پژوهش می توان نتیجه 

. در نتیجه انجام تمرینات ذکر شده با توجه به رعایت ویژگی های نمونه های مقاومتی و پالیومتریک تاثیر نزدیکی ایجاد می کند

 تحقیق در پژوهش حاضر توصیه می شود.

 

 هاکلید واژه
 آموزان پسر مقطع متوسطهکی، دانشپالیومتریک، سرعت، چاب تمرین مقاومتی، تمرین
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 مقدمه
شود میتعریف  مناسب بدنی فعالیت و روزمره شغلی هایفعالیت اجرای برای مطلوب جسمانی قوای داشتن جسمانی آمادگی

 به دستیابی الزمه که است ورزشی هایرشته تمرینی هایبخش مهمترین از یکی جسمانی آمادگی(. 4223)نپردیت و همکاران، 

 و ورزشکاران عملی هایقابلیت جسمانی، افزایش آمادگی از اصلی هدف .(4222)میکلسون و همکاران، است  بهینه ورزشی اجرای

 دسته دو به جسمانی آمادگی سنجش قابل . عناصر(4225 همکاران، و کامینکا)هنجارهاست  حد باالترین تا آنان هایقابلیت توسعه

 از: چابکی، عبارتند که باشندمی ورزشی هایمهارت با ارتباط در که هستند عناصری اول شوند که عبارتند از گروهمی تقسیم

 :از عبارتند که باشندمی سالمتی با ارتباط در که هستند عناصری دوم گروه العمل. عکس زمان و سرعت، توان هماهنگی، تعادل،

به طور عضالنی.  و استقامت عضالنی قدرت پذیری، انعطاف مانند اسکلتی عضالت هایلیتبدن، قاب تنفسی، ترکیب قلبی استقامت

توانند به عنوان معیارهای مفید، ساده و حساس در ارزیابی وضعیت سالمتی افراد کلی، شاخص توده بدنی و آمادگی جسمانی می

اجرای  اساس و سالمتی با مرتبط پارامترهای از و دارد جسمانی بهبود در را نقش مهمترین شاخص . اینمورد استفاده قرار گیرند

 سالمت دیدگاه از جسمانی (. آمادگی4222و اجرای ورزشی در سطوح مختلف است )ایکبلوم و همکاران، ها مهارت از بسیاری

 دانش دهدمی نشان(. نتایج پژوهشی 4222باشد )ارتیگن و همکاران، مینوجوانی  و کودکی دوران در مهم مفاهیم از یکی عمومی

 استاندارد امتحانات در هستندهای خود کالسیهمه ـب نسبت قبولی قابل فیزیکی آمادگی و بهتر جسمانی تناسب دارای آموزانیکه

دهد که افزایش قدرت عضالنی، استقامت (. نتایج مطالعات نشان می4252)مولینر و همکاران،  میگیرند بهتری نتایج مدارس

شود )ایکبلوم و های عضالنی و اسکلتی میعروقی دارد و باعث کاهش آسیب -ی اثرات مثبتی بر سیستم قلبیعضالنی، انعطاف پذیر

دهد که سازگاری بهتر با محیط نیاز به تعادل همچنین نتیجه تحقیقات نشان می (.4252: مولینر و همکاران، 4222همکاران، 

نظر وضعیت جسمانی و ترکیب بدنی شرایط مطلوبی  حته افراد تآمادگی جسمانی و ترکیب بدنی مناسب در فرد دارد چنانچ

و  هاسل) شوند و یا به عبارتی از تعادل روانی مناسبی برخوردار نخواهند بودنداشته باشند معموال گوشه گیر، بدبین و منزوی می

که خود این مطلب اهمیت موضوع آمادگی جسمانی را در مدارس مناطق مختلف و رابطه آن را در پیشرفت ، (5335 ،همکاران

دهد. همچنین آگاهی از میزان سالمت جسمی و روانی دانش آموزان و دانشجویان و نشان می نتحصیلی و شادکامی دانش آموزا

های الزم جهت کاهش اختالالت مختلف و تواند نقش بسزایی در برنامه ریزیمانند شاخص توده بدنی می آنهاهای مرتبط با شاخص

سی و کنترل این مشکالت در سنین مختلف زندگی بخصوص در مراحل مختلف زندگی داشته باشد. لذا برر آنهاباال بردن سالمت 

آموزان و در سنین نوجوانی و جوانی از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین، با توجه به اهمیت اطالع از وضعیت سالمتی دانش

هت کسب آگاهی از ر کشور، که امر بررسی و کنترل سالمتی این قشر جامعه برای همگان حائز اهمیت است و جسدانشجویان سرا

  .(5335 ،همکارانو  هاسل)باشد می های قلبی عروقی آنانهای مرتبط با بیماریوضعیت شاخص

، همکارانکریمر و های زیادی در مورد استفاده از تمرینات مقاومتی برای بهبود عملکرد جسمانی و فواید بهداشتی وجود دارد )بحث

عضالنی، عملکرد حرکتی، تعادل و  تمرینات مقاومتی از طریق افزایش قدرت عضله، توان و سرعت، هایپرتروفی، استقامت. (4222

امروزه اکثر تمرینات  با وجود این .(4222، همکارانکریمر و هماهنگی نقش مهمی در بهبود عملکرد ورزشی بر عهده دارد )

 علی کنند.یا توانبخشی از این نوع تمرینات استفاده می های مختلف ورزشی، با هدف کنترل وزن، پرورش اندام وبدنسازی در رشته

 پر این نوع تمرینات به دلیل نیاز به تجهیزات زیاد، بسیار .(4222، همکارانکریمر و رغم گرایش بسیار زیاد به تمرینات مقاومتی )

هایپرتروفی و به دنبال آن  های عضله و در نتیجهمنجر به افزایش پروتئین اند که تمرینات مقاومتیاند. تحقیقات نشان دادههزینه

(. عالوه بر افزایش قدرت، افزایش توان بی هوازی 4222، همکاران: کوفی و  4224، همکارانفتور و ) شونده میافزایش قدرت عضل

(. هر چند تحقیقات کمتری 5922زاده، : صالح 4222، همکارانکریمر و یا انفجاری پس از تمرینات مقاومتی گزارش شده است )

آن تاثیر بودن  ف پذیری وجود دارد، اما نتایج تحقیقات انجام شده حاکی از بیدرباره فاکتورهای دیگر آمادگی جسمانی مثل انعطا

( در تحقیق خود تحت عنوان تمرینات مقاومتی از نوع توانی در زنان و مردان 4222جوکا سروکا ) .(4222، همکارانماتیور و )است 

(، %52هفته باعث افزایش انعطاف پذیری تنه ) 44میانسال به این نتیجه رسید که سه جلسه تمرینات مقاومتی در هفته به مدت 

هم چنین توصیه شده است که در طول تمرینات مقاومتی، به . شود( می%52( و پرش جفت عمودی )%54توان غیر هوازی )
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. (4224سالد و همکاران، ) تمرینات انعطاف پذیری جهت کاهش سفتی، سختی و افزایش کشسانی عضالت توجه بیشتری شود

( در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که تمرینات مقاومتی سبب افزایش چمشگیری در توان بی هوازی و 4224همکاران )جیل و 

 %24هفته تمرینات مقاومتی با شدت 42( نشان داد که 4222قدرت اندام تحتانی شد. نتایج تحقیق فاتوروس و همکاران )

اند که پس از حقیقات نشان دادهت در توان بی هوازی شد. %52- %42در قدرت و  % 29-%35سبب افزایشی به میزان   5RMدرصد

 .یابدهایی با تکرارهای سرعتی، افزایش میعضله به عنوان یک ماده سوختی مهم در فعالیت گلیکوژنانجام تمرینات سرعتی ذخایر 

ویلسوف و همکاران، سریع تر انجام گیرد و بنابراین توان هوازی بهبود یابد ) ATPشود تا بارگیری مجدد این مسئله باعث می

اند، این سوال شده های رقابتی یا تفریحیبرنامه مکمل تمامییا مقاومتی جایگزین و  اتاز آنجایی که برنامه های تمرین (.4222

جسمانی دانش آموزان پسر مقطع سوم متوسطه شهر  یآمادگ بر مقاومتی و پالیومتریک تمرینات روش دو اثرکه آید بوجود می

بنابراین محقق به تواند داشته باشد. تری بر آمادگی جسمانی میو کدام روش تمرینی اثر برجسته؟ تواند باشدچگونه می دهدشت

ای شش هفته در یک دورهپالیومتریک  -مقاومتیدنبال پاسخگویی به این سوال است که کدام یک از دو نوع برنامه تمرینی 

 شوند. آموزان پسر مقطع سوم متوسطه شهر دهدشتآمادگی جسمانی دانش فاکتورهای توانند موجب بهبودمی
 

 تحقیق شناسی روش

چابکی و سرعت دانش آموزان پسر مقطع سوم  و پالیومتریک بر مقاومتی تمرین روش دو اثرهدف از پژوهش حاضر بررسی 

سه گروه انجام شد. جامعه آماری این  آزمون درپس-آزمونو به صورت پیش مطالعه نیمه تجربیمتوسطه شهر دهدشت است. این 

نفر  22دادند. همچنین نمونه آماری این پژوهش را آموزان پسر مقطع سوم متوسطه شهر دهدشت تشکیل میپژوهش را کلیه دانش

نفری )مقاومتی،  52ها به صورت تصادفی به سه گروه نیاز دانش آموزان پسر مقطع سوم متوسطه شهر دهدشت شامل شدند. آزمود

 شاملو متغیر وابسته و پالیومتریک است  نوع تمرین مقاومتی دومتغیر مستقل تحقیق شامل پالیومتریک و گواه( تقسیم شدند. 

سرگیجه و جراحی در یک سال  ،ی خاصها در مراحل تحقیق عدم وجود بیمارهای ورود آزمودنیمالکچابکی و سرعت است. 

رضایت نامه مشارکت در پژوهش برای فرم سالمت و پرکردن  ،هایی که مانع انجام حرکات ورزشی شودعدم ابتال به بیماری ،گذشته

تمرینات  هفته و هر هفته سه جلسه انجام گرفت.  2این پژوهش به مدت  و شاخص توده بدنی طبیعی بود. شرکت در تمرینات

 ای انجام شدند. کت ایستگاهی بودند و به روش دایرهحر 2شامل 

 

 پروتکل تمرین

جسمانی دانش آموزان پسر مقطع سوم متوسطه شهر دهدشت مورد  آمادگی بر مقاومتی و پالیومتریک تمرین دو اثردر این تحقیق 

 به هاآزمودنی منظور است. بدین گرفته قرار مقایسه شده مورد ذکر عوامل بر تمرینی روش دو تاثیر نهایت در بررسی قرار گرفت و

 مقاومتی، تمرینات پالیومتریک و گواه تقسیم شدند. تمرینات گروه سه

 و رفت دو شامل جسمانی آمادگی فاکتورهای دربرگیرنده که شد گرفته آزمونپیش ها آزمودنی از تتمرینا وعشر از قبل هفته یک

 آخرین از پس روز دو فاصله به و تمرین هفته 2 پایان در آزمون همین که شد.می)سرعت(  متر 42 دو و چابکی() متر 2×3 برگشت

 و حرکات و هادستگاه با کار نحوه و برده تمرین سالن به را مقاومتی تمرینات گروه تمرینات، آغاز از پیش روز دو شد. تکرار تمرین

 هاآزمودنی RM1 تعیین برای نهایت در شد. داده الزم تتوضیحا نیز پالیومتریک تمرینات گروه برای شد. داده توضیح انجام زمان

 ثبت و محاسبه آنها RM1 زیر فرمول از سپس کنند، جابجا نتوانند بار 2 از بیش که کنند انتخاب را ای وزنه تا شد خواسته آنها از

 گردید:
وزنه(کیلوگرم)

(تکرار×2/24)−5
=RM1 

 و کششی حرکات ،آرام دویدندقیقه گرم کردن اولیه که شامل ) 52ابتدا شد که مرحله اول در هر جلسه از سه مرحله تشکیل می

 راهدقیقه برای سرد کردن و برگشت به حالت اولیه که شامل ) 52تا 2مرحله سوم  و گرفتمی انجام اصلی تمرینات سپس نرمشی(

 بودند. کششی( حرکات ،آرام دویدن ،آرام صورت به رفتن
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 گروه که بودند شده طراحی طوری هاایستگاه بود. شد، انجام ایدایره روش به که ایستگاهی حرکت 2 شامل مقاومتی تمرینات

 9 شامل جلسه هر در تمرینی برنامه نکنند. درگیر را مشابهی عضالت هم سر پشت ایستگاه دو و کنند تقویت را بدن بزرگ عضالت

 بود. حرکات انجام دور

 مقاومتی تمرینات برنامه  -1 جدول

 حرکت تکرار حرکت
 فعال استراحت شدت

 هادوره بین هاایستگاه بین 2و2هفته 2و9هفته 4و5هفته

 دقیقه 4 ثانیه RM1 22-22% RM1 22-22% RM1 92-22 %22-22 2-54 پا پرس

 دقیقه 4 ثانیه RM1 22-22% RM1 22-22% RM1 92-22 %22-22 2-54 سینه پرس

 دقیقه 4 ثانیه RM1 22-22% RM1 22-22% RM1 92-22 % 22-22 2-54 ساق اکستنشن

 دقیقه 4 ثانیه RM1 22-22% RM1 22-22% RM1 92-22 % 22-22 2-54 سرشانه

 دقیقه 4 ثانیه RM1 22-22% RM1 22-22% RM1 92-22 %22-22 2-54 بازو پشت

 دقیقه 4 ثانیه RM1 22-22% RM1 22-22% RM1 92-22 %22-22 2-54 اسکات

 دقیقه 4 ثانیه RM1 22-22% RM1 22-22% RM1 92-22 %22-22 2-54 بازو جلو

 

 دور انجام حرکات بود. 9 شامل جلسه هر در تمرینی برنامه شد. انجام حرکت 2 قالب در پالیومتریک تمرینات

 

 برنامه تمرینات پالیومتریک -2جدول 

 حرکت
 فعال استراحت تکرار

 هادوره بین هاایستگاه بین 2و2هفته 2و9هفته 4و5هفته

 دقیقه 4 ثانیه 92 42 52 52 اسکوات پرش

 دقیقه 4 ثانیه 92 42 52 52 پا یک با لی

 دقیقه 4 ثانیه 92 42 52 52 سرعت اسکی پرش

 دقیقه 4 ثانیه 92 42 52 52 طرفین به پرش

 دقیقه 4 ثانیه 92 42 52 52 جعبه از استفاده با پرش

 دقیقه 4 ثانیه 92 42 52 52 افقی پرش

 دقیقه 4 ثانیه 92 42 52 52 مانع از جانبی پرش

 
 بدنی هايسنجش

 با آلمان کشور ( ساختSECA) 222مدل سکا قدسنج استفاده از با سر رأس تا پا کف از ایستاده حالت به هاآزمودنی قد: قد

 به رو و جفت پاها که صورتی به قدسنج به پشت ،بدون کفش هاآزمودنی وضعیتشد.  اندازهگیری مترمیلی 2از  کمتر ضریب خطا

 ها ثبت گردید. قرار گرفت، سپس قد آزمودنی بصورت صاف مالکا کردند. بدننگاه می را رو

 آلمان با کشور ( ساختNETZمارک نتز )دیجیتال  ترازوی حرکت روی بدون و ورزشی شورت با و کفش بدون آزمودنیها: وزن

 گرم، ایستاده و وزن به کیلوگرم ثبت شد. 522از کمتر  ضریب خطا

آموزان پسر مقطع دانش از فقط تحقیق این در  است. گردیده محاسبه تولد ماه و سال به و شناسنامه روی از هاآزمودنی سن: سن

   شد. استفاده سوم متوسطه

 استفاده گردید. شاخص توده بدن با فرمول زیر محاسبه شد.( BMIترکیب بدن: برای سنجش ترکیب بدن از شاخص توده بدن )

وزن به کیلوگرم

قد به متر
4  = BMI 

 به استاندارد انحراف و هامیانگین توصیفی آمار کمک به اول مرحله انجام شد. در spss44افزار  نرم کمک با هاو تحلیل داده تجزیه

ها به کمک آمار استنباطی انجام ها و آزمون فرضیهاست. در مرحله دوم تجزیه و تحلیل داده شده ها پرداختهداده توصیف و تشریح
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آزمون در گروه ها استفاده گردید و همچنین برای مقایسه نتایج سه آزمون و پسزوجی برای مقایسه نتایج پیش Tشد. از آزمون 

 استفاده شد. 22/2در سطح آلفای کوچکتر از  (LSD)گروه با هم از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی 

 

 هاي تحقیقیافته
را نشان می BMIهای تحقیق مانند سن، قد، وزن و ( اطالعات مربوط به مشخصات فردی آزمودنی های هر یک از گروه9جدول )

 دهد.

 

 هاي مورد پژوهشهاي کلی نمونهویژگی  -3 جدول

 متغیر                      

 گروه
 BMI وزن قد سن تعداد

5/52±25/5 52 تمرینات مقاومتی  54/2±4/522  22/4±2/22  24/5±24/45  

 22/45±52/5 2/22±22/4 2/522±24/9 3/52±54/5 52 تمرینات پالیومتریک

 22/44±99/5 2/22±99/4 2/523±22/9 9/52±22/5 52 گواه

زوجی بیانگر آن بود که انجام هشت هفته تمرینات مقاومتی و پالیومتریک تاثیر  Tی تفاوت های درون گروهی نتایج آزمون درباره

 (. 9)جدول (>22/0Pآزمون داشته است )معناداری بر کاهش زمان چابکی و سرعت آزمودنی ها در پس
 

 دهد.را نشان می( مقایسه میزان چابکی و سرعت هریک از گروه های تحقیق 2جدول )
 

 آزمونآزمون و پسمقایسه میزان چابکی و سرعت هریک از گروه هاي تحقیق در پیش  -4 جدول

 سطح معناداری T آزمونپس آزمونپیش گروه متغیر

 متر 2×3دو 

 222/2 24/9 32/3±52/2 59/52±49/2 تمرینات مقاومتی

 252/2 322/4 222/52±52/2 49/52±53/2 تمرینات پالیومتریک

 522/2 224/5 52/52±52/2 52/52±45/2 گواه

 متر 42دو 

 225/2 93/2 42/2±5/2 22/2±52/2 تمرینات مقاومتی

 224/2 44/2 42/2±23/2 25/2±53/2 تمرینات پالیومتریک

 925/2 23/5 92/2±52/2 93/2±52/2 گواه

نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد که در پیش آزمون تفاوت معناداری بین همچنین در مورد تفاوت های بین گروهی، 

(، در هر یک از گروه های تحقیق وجود ندارد. اما پس از =322/2P=  ,222/2f( و سرعت )=P=222/2f , 222/2میزان چابکی )

( =242/2P=  ,532/2f( و سرعت )=P= 229/9f,292/2شش هفته مداخله های تمرینی مختلف، اختالف معناداری در چابکی )

( و پالیومتریک =253/2pبین گروه گواه با گروه های مقاومتی ) نشان داد در چابکی LSDمشاهده شد که نتایج آزمون تعقیبی 

(243/2 p=( اختالف معناداری وجود دارد ولی بین گروه پالیومتریک  با قدرتی )222/2P= .اختالف معناداری وجود ندارد )

( اختالف معناداری وجود دارد ولی =252/2p( و پالیومتریک )=253/2pهمچنین در سرعت بین گروه گواه با گروه های مقاومتی )

 ( اختالف معناداری وجود ندارد.=323/2pبین گروه پالیومتریک با گروه مقاومتی )
 

 گیريبحث و نتیجه
هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه تاثیر شش هفته تمرینات مقاومتی و پالیومتریک بر چابکی و سرعت دانش آموزان مقطع 

سوم متوسطه شهر دهدشت بود. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که انجام شش هفته تمرینات مقاومتی تاثیر معناداری بر بهبود 

(، فاتوروس و همکاران، جیل 4222ا یافته های به دست آمده از تحقیقات جوکا سروکا )چابکی آزمودنی ها داشته است. این نتایج ب

( همخوانی 5923( و سلیمی )5925(، رفیعی ده بیدی )4225(، متولج و همکاران )4222(، برگر و همکاران )4224و همکاران )
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ساخت پروتئین های انقباضی و هیپرتروفی  دارد. قدرت نیاز همیشگی ورزشکاران رقابتی است. تمرینات قدرتی موجب افزایش

 4225عضالنی به ویژه تارهای تند تنش می شود و از این طریق می توانند چابکی ورزشکاران را بهبود بخشند )هاکینن و همکاران، 

 (.4222و مک آردل و همکاران، 

(، ونگ و 4222ا یافته های کلی پاتریک )شش هفته تمرینات پالیومتریک سبب افزایش سرعت آزمودنی ها شده است. این نتایج ب

( 5929( و طاهری گندمانی )5929(، بهدری )4222(، سالونیکی دیس و همکاران )4222(، رونستاد و همکاران )4222همکاران )

گرا همخوانی دارد. از آنجا که تمرین های پالیومتریک در چرخه کشش انقباض سبب تغییر سرعت در مرحله انقباض برونگرا و درون

می شود، افزایش و تقویت این دو مرحله کاهش فاصله زمانی بین مرحله انقباض برونگرا و درونگرا را به همراه دارد. در نتیجه 

(. همچنین مشخص شد که شش هفته 5922تمرین های پالیومتریک سبب افزایش و بهبود سرعت می شود )رادکلیف و همکاران، 

ور معناداری موجب بهبود چابکی آزمودنی ها شود که با نتایج به دست آمده از تحقیقات میلر و تمرینات پالیومتریک می تواند به ط

( همخوانی دارد. از آنجا که عضالت در یک محدوده یا دامنه سرعتی خاص، بدون در 4252( و مارتین و همکاران )4222همکاران )

عضالنی -های خارج از این محدوده به وسیله هماهنگی عصبینظر گرفتن میزان قدرت آنها وارد عمل می شوند و انقباض سرعت 

عضالنی می شوند؛ و محدوده سرعت را به -محدود می شود. فعالیت های پالیومتریک با یک کشش انفجاری سبب هماهنگی عصبی

مکان را به عضالنی می شود و این ا-سمت سرعت بیشتر پیش می برند. افزون بر این، ورزش موجب تغییراتی در دستگاه عصبی

ورزشکار می دهد تا کنترل بیشتری برروی انقباض عضله و تغییر جهت های آن داشته باشد. این عمل را به خاصیت خودکار 

(، فی بائوم و 4222(. نتایج این بخش از پژوهش با یافته های میلر و همکاران )5922دستگاه عصبی نسبت می دهند )کردی، 

( و بهدری 5925(، خجسته )5923(، محسن زاده )5922(، کرباسی )5922(، عالمی )4222ان )(، توماس و همکار4222همکاران )

( همخوانی دارد. تمرینات پالیومتریک آن دسته از تمرینات ورزشی هستند که به وسیله انقباض پرقدرت عضالنی در پاسخ 5929)

مرینات پالیومتریک معموال مستلزم توقف، استارت و (.ت5922به یک بار یا کنش پویا و سریع عضالت انجام می گیرد )اسالمی، 

(. مطالعات گذشته 4222تغییر جهت طی یک مانور انفجاری است و تمامی این مولفه ها به بهبود چابکی کمک می کنند )کراگ، 

های عضالنی،  عضالنی، افزایش سازگاری عصبی دوک-نیز نشان داده اند که تمرینات پالیومتریک از طریق افزایش هماهنگی عصبی

اندام های وتری گلژی و حس عمقی مفاصل سبب بهبود چابکی در ورزشکارانی که این فاکتور مهم جسمانی از مهمترین مولفه 

بنابراین با توجه به راحتی و امکانات ساده ای که انجام این (. 4222های موفقیت آنها به حساب می آید، می شوند )کراگ، 

گروه تمرین پالیومتریک تحقیق حاضر، انجام این گونه تمرینات به کلیه افراد چابکی آزمودنی های  تمرینات می خواهد و بهبود

 توصیه می شود. 

در مورد تفاوت های بین گروهی، نتایج نشان داد که در پیش آزمون تفاوت معناداری بین میزان چابکی و سرعت ، در هر یک از 

هفته مداخله های تمرینی مختلف، اختالف معناداری در گروه های تمرینی چابکی و  گروه های تحقیق وجود ندارد. اما پس از شش

بین گروه گواه با گروه های مقاومتی و پالیومتریک اختالف معناداری  سرعت مشاهده شد، همچنین نتایج نشان داد در چابکی

مچنین در سرعت بین گروه گواه با گروه های وجود دارد ولی بین گروه پالیومتریک با قدرتی اختالف معناداری وجود ندارد. ه

به  مقاومتی و پالیومتریک اختالف معناداری وجود دارد ولی بین گروه پالیومتریک با گروه مقاومتی اختالف معناداری وجود ندارد.

ت قدرتی افزایش بیان دیگر بین گروه های مقاومتی و پالیومتریک در بهبود چابکی و سرعت اختالف معناداری دیده نشد. تمرینا

عضله را به دنبال دارد و احتماال این موارد سبب بهبود در چابکی و سرعت -قدرت و هیپرتروفی عضالنی و افزایش هماهنگی عصب

گروه تمرینات مقاومتی در پس آزمون نسبت به پیش آزمون شده است. از سویی تمرینات پالیومتریک شامل انقباض های سرع 

عضالنی ای که ایجاد می شود سبب افزایش سرعت واکنش در عضالت  -که همراه با هماهنگی های عصصبی درونگرا و برونگرا است

می گردد. در واقع سرعت نیاز به قدرت و واکنش سریع دارد و چابکی از دو مولفه سرعت و قدرت همراه با حفظ تعادل و هماهنگی 

می توان گفت که این مولفه ها در گروه های تمرینات مقاومتی و  تشکیل شده است و براساس نتایج به دست آمده از این تحقیق

 پالیومتریک به خوبی تقویت شده است.

مطالعات نشان می دهد که تمرینات پالیومتریک و مقاومتی برای بهبود سرعت و چابکی افراد مفید هستند. نتایج این پژوهش روی 

تایید می کند. تمرینات پالیومتریک سبب افزایش سرعت بازتاب  دانش اموزان سوم متوسطه شهر دهدشت نیز این موضوع را
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کششی و فراخوانی بیشتر واحدهای حرکتی می شود، به نظر می رسد افزایش سرعت و کاهش زمان دویدن دانش آموزان در اثر 

نگرا و درونگرا باشد. این عضالنی و تغییرات سرعت در مرحله انقباض برو-تمرینات پالیومتریک احتماال در اثر سازگاری های عصبی

عضالنی، بهبود فعالیت الکتریکی بازتابی، افزایش سرعت انقباض و به کارگیری -امکان وجود دارد که عواملی مانند هماهنگی عصبی

 واحدهای حرکتی بیشتر در افزایش سرعت و چابکی دانش آموزان تاثیر داشته است.

 

 منابع
الیومتریک بر میزان پرش عمودی و چابکی تیم والیبال دختران شهرستان ایالم. پایان نامه اسالمی، ملیحه. تاثیر تمرینات منتخب پ (5

 .5922. تاریخ انتشار 52-52کارشناسی ارشد، دانشگاه ازاد اسالمی واحد شوشتر، صحفه 

ازی، سرعت و محیط دور بهدری، رضا. بررسی و مقایسه تاثیر تمرینات پالیومتریک و ترکیبی بر روی چابکی، پرش عمودی، توان بی هو (4

 .5929تاریخ انتشار  سال، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران. 45تا  52ران بازیکنان بسکتبال 

خجسته، سالم. تاثیر تمرینات پالیومتریک بر روی چابکی بازیکنان هاکی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران  (9

 .5925تاریخ انتشار  مرکز.

. پالیومتریک نظری و کاربردی، ضیاء فالح محمدی، چاپ اول، بابلسر، انتشارات دانشگاه 5922رادکلیف، جیمز سی، رابرت سی فاکس،  (2

 مازندران.

اجرا و چابکی رفیعی ده بیدی، وحید. بررسی و مقایسه تاثیر تمرینات پالیومتریک و قدرتی با وزنه روی زمان واکنش، زمان حرکت، زمان  (2

 .5925. تاریخ انتشار 25-22دانشجویان پسر. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیالن،  ص ص 

سلیمی، علیرضا. بررسی اثر تمرینات منتخب پالیومتریک بر توان بی هوازی و چابکی بازیکنان والیبال. پایان نامه کارشناسی ارشد،  (2

 .5923انتشار . تاریخ 22-22دانشگاه شهید بهشتی، ص ص 

صالح زاده کریم. پایان نامه کارشناسی ارشد، بررسی تأثیر تمرینات قدرتی روی عوامل توان بی هوازی )پرش عمودی و چابکی(  (2

 .5922، ساله، دانشگاه تهران 52-52های  فوتبالیست

توان انفجاری پای ورزشکاران پایان نامه  طاهری گندمانی، روه اهلل. بررسی و مقایسه تمرینات پالیومتریک و با وزنه بر سرعت دویدن و (2
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