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چکیده
موفقیت در هر رشته ورزشی نیازمند قابلیتهای جسمانی ویژهای میباشد .بنابراین آگاهی از وضعیت
آمادگی جسمانی ورزشکاران در تعیین میزان اثربخشی عملکرد مهم میباشد .هدف از مطالعة حاضر تأثیر
هشت هفته تمرین پالیومتریک بر توان انفجاری پاها ،سرعت ،چابکی و قدرت بسکتبالیستهای مرد
آماتور بود .در مطالعه حاضر  35مرد بسکتبالیست با دامنة سنی  74-39سال به صورت تصادفی در دو
گروه  75نفری پالیومتریک و کنترل جایگزین شدند .گروه تمرین به مدت  4هفته به اجرای تمرینات
پالیومتریک پرداخته و در راستای بررسی تغییرات عملکرد در دو مرحله پیشآزمون -پسآزمون ،برای
سنجش توان انفجاری پاها از آزمون پرشعمودی با یک قدم دورخیز ،ارزیابی سرعت با آزمون دو سرعت
 95یارد ،برای سنجش چابکی از آزمون چابکی سیمو و از  1RMاسکات برای اندازهگیری قدرت اندام-
تحتانی استفاده شد .دادههای تحقیق با استفاده نرمافزار آماری  SPSS-19و آزمونهای  tمستقل و
وابسته در سطح معنی داری  P>5/50تجزیه و تحلیل شد .نتایج این تحقیق نشان داد که تمرینات
پالیومتریک ،باعث بهبود قابلتوجهی ( )P>5/50در توانانفجاری پاها ،سرعت ،چابکی و قدرت
بسکتبالیست های در گروه تجربی شده است .با توجه به تأثیرات مثبت این نوع تمرینات در پژوهش
حاضر ،پیشنهاد میشود که مربیان از این تمرینات برای بهبود عملکردحرکتی و کاهش میزان آسیب-
دیدگی استفاده کنند.
واژههای کلیدی :تمرینات پالیومتریک ،توان انفجاری ،سرعت ،چابکی
 . 7کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
 . 3دانشیار ،گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 . 9کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
 . 8کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
 . 0کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران
*ایمیل نویسنده مسئولJamalRasoulpour@Gmail.com :
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مقدمه
بسکتبال یکی از رایج ترین بازیهای تیمی در سراسر دنیا می باشد که بوسیلة فعالیتهای ویژهای در
محدودة دویدن با شدت پایین ،دویدن با حداکثر سرعت و پرش ،پوشش داده میشود .برخی از فاکتورها
مانند استارت های سرعتی با مسافت کوتاه ،تغییر سریع جهت ،شتاب ،چابکی و قدرت به عنوان یکی از
فاکتورهای مهم و ضروری مرتبط با مهارت برای این رشته ورزشی محسوب میشوند ( .)7به طور کلی،
زیبایی ورزش بسکتبال به علت عواملی همچون ظرافت ،دقت ،زمانسنجی و چابکی در اجرای مهارتهای
گوناگون این رشته است ( .)3موفقیت در هر رشته ورزشی نیازمند قابلیتهای جسمانی و فیزیولوژیکی
ویژه آن رشته ورزشی است .بنابراین یکی از روشهای اصلی در تعیین میزان اثربخشی برنامههای تمرینی
بر اجراهای ورزشی ،آگاهی از وضعیت آمادگی جسمانی ورزشکاران است .اغلب فعالیتها و عملکردهای
ورزشی و یا حداقل بخشی از آنها نیازمند اجرای فعالیتهای کوتاهمدت و سریع با بازده توانی حداکثر
هستند (.)9
در دنیای امروز میادین ورزشی عرصة رقابت و تالش برای رسیدن به باالترین و برترین سطح اجرای
ورزشی و مهارت است .بنابراین انتخاب روشهای مناسب برای رسیدن به این هدف همواره ذهن
پژوهشگران ،مربیان و ورزشکاران را به خود مشغول کرده است ( .)8از دیدگاه اصول تمرین ،سرعتی که
ورزشکاران به هنگام حرکات سریع در رشتههایی مثل شنا ،دوی سرعت ،استارتهای بسکتبال ،فوتبال و
دیگر رشتههای توپی از خود نشان میدهند دارای اهمیت بسزایی میباشد که موجب میشود ورزشکار
حدود چند متر جلوتر از حریفش باشد .از این رو در رقابتهای نزدیک ،حرکات انفجاری ،چابکی و توان
بی هوازی باالتر و سر انجام اجرای مهارت در حداقل زمان ممکن ،نقش بسزایی در اجرای عملکرد دارد و
در نهایت موجب برتری ورزشکار میشود ( .)0حرکات پالیومتریک بخشی طبیعی از بیشتر حرکات بوده و
پریدن ،7لی لی کردن 3و جست و خیز کردن 9است (مانند پرش ارتفاع ،پرتاب کردن یا با پا زدن)8
( .)7،1همچنین ،تمرین پالیومتریک توانایی استفاده از مزایای ،کشسانی 0و عصبی چرخة کشش کوتاه
شدن را افزایش می دهد ( .)4حرکات پالیومتریک به منظور بهبود برونداد توان و افزایش حالت انفجاری
به وسیلة تمرین دادن عضالت برای انجام کار بیشتر در زمان کوتاهتر به کار میروند ( .)1اعتقاد بر این
است که اثر تمرین پالیومتریک به وسیلة سازگاریهای عصبی در به کارگیری واحد حرکتی یا تواتر
رهایش عصبی ،افزایش پتانسیل سازی بازتابی و یا تغییرات در ویژگیهای االستیکی عضله و بافت پیوندی
به وجود میآید ( .)3از لحاظ نظری ،مزیت تمرین پالیومتریک به سازگاریهای سیستم عصبی مرکزی و
عضالنی باز میگردد (.)75
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تأثیر تمرین پالیومتریک بر افزایش اجرا سال ها مطالعه شده است .پیشینة پژوهش دامنة وسیعی از
ارزیابی ها شامل تأثیر حرکات پالیومتریک بر ورزشکاران و غیرورزشکاران ،بر اجرای عملکرد و همچنین
کارایی آن به عنوان برنامه تمرینی خود اتکا را در بر میگیرد ( .)1در پژوهشی پیشنهاد کردهاند که تمرین
پالیومتریک نیازمند توانایی تکنیکی مناسب و سطوح کافی قدرت عضله و هماهنگی مفصلی است ( .)7با
این حال ،ویلسون و همکاران ( )3550گزارش کردهاند که بهبود در اجرا ناشی از تمرین پالیومتریک
بوسیله سطح اولیه قدرت تعیین نمیشود ( .)77در این راستا ،نتایج تحلیلی ،تأثیر اندازة متفاوت کم اما
غیرمعناداری را برای آزمودنیهای با تجربهتر و با سطوح آمادگی خوب یا عالی در مقایسه با آزمودنیهای
کم تجربه و با آمادگی ضعیف نشان داد ( .)7در بسکتبال توانایی تولید سطح ماکزیمم قدرت در کوتاه
ترین زمان جهت حفظ قابلیتهای باالی ورزشی عاملی ضروری می باشد .بنابراین پژوهشگران متعددی
از تمرینات پالیومتریک در برنامه های تمرینی خود جهت افزایش قابلیت های جسمانی استفاده نمودهاند
و نشان داده اند که چنین تمریناتی منجر به افزایش توان عضالت شده و نیازهای انفجاری بدن را افزایش
می دهد ( .)73برای مثال متاولج 7و همکاران ( )3557نشان دادند که تمرینات پالیومتریک موجب
افزایش پرش عمودی بازیکنان جوان بسکتبالیست می شود ( )79کوتزمایندیس )3557( 3نیز گزارش
داد که تمرینات پالیومتریک عملکرد پرش و سرعت دویدن را در پسران قبل از بلوغ افزایش داده است
( .)78در تحقیق دیگری میلر و همکاران ( )3557نیز گزارش کردند که شش هفته تمرینات پالیومتریک
باعث افزایش عملکرد چابکی می شود ( .)70در مطالعهای دیگر نیز احمدی و همکاران ( ،)7937نشان
دادند که شش هفته تمرین پالیومتریک میتواند بر توان بیهوازی (بی اسیدالکتیک و با اسیدالکتیک)،
قدرت پا ،توان پا و عملکرد سرعتی فوتبالیستهای نوجوان تأثیر مثبت بگذارد ( .)77آلپتکین و همکاران
( ،) 3579نیز در بررسی اثر هشت هفته تمرین پالیومتریک بر فوتبالیستهای  79-70ساله نشان دادند که
تمرینات پالیومتریک باعث بهبود عملکرد پرش و میزان سرعت شده است (.)71
با توجه به اینکه پیشرفتهای روز افزون علوم ورزشی در سالهای اخیر ،چشمگیر بوده و آمادگی
جسمانی و حرکتی نیز به عنوان بخش مهمی از این علم از تحول و توسعه به دور نبوده است و در دنیای
مدرن ،متخصصان و مربیان ورزشی در پی بهرهگیری از یافتههای علمی برای آماده سازی و کاهش میزان
آسیب برای آماده سازی هر چه بهتر ورزشکاران خود هستند تا در این رهگذر ،آنان در رقابتهای دشوار
ملی ،جهانی و المپیک به موفقیت دست یابند .بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر هشت هفته
تمرین پالیومتریک بر قدرت انفجاری پاها ،سرعت ،چابکی و قدرت اندام تحتانی بسکتبالیستهای مرد
آماتور بود.
روششناسی تحقیق
Matavulj
Kotzamanidis
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مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون -پس آزمون می باشد .جامعه آماری مطالعه
حاضر شامل تمامی مردان بسکتبالیست شهرستان بوکان می باشد که از بین آنها تعداد  35نفر با دامنة
سنی  74تا  39سال به صورت تصادفی در دو گروه  75نفری تمرینات پالیومتریک و کنترل جایگزین
شدند (جدول.)3
برنامه تمرینی
گروه تمرینات پالیومتریک در یک برنامة تمرینی هشت هفتهای شرکت کردند؛ این برنامه عبارت از
تمرینات پالیومتریکی میباشد که برای اندام تحتانی طراحی شده است (جدول  .)7برنامة طراحی شده
تمرین پالیومتریک شامل سه جلسه در هفته (هر جلسه به مدت  80-70دقیقه) با دامنة حجم تمرینی
 35تا  775تماس پا با زمین و فاصله استرحت  95-80ثانیه بین هر حرکت و دو دقیقه بین هر نوبت،
برای هر جلسه میباشد .شدت تمرینات به نحوی تنظیم میشود که تا هفتة هفتم ،افزایش و در هفتة
هشتم این شدت به  735تماس پا با زمین کاهش پیدا میکند تا خستگی در طی پس آزمون ایجاد نشود
(.)74
تمامی آزمودنیهای گروه تجربی قبل از هر جلسه تمرینی ،به مدت  4-70دقیقه به انجام حرکات
گرم کردن که شامل دویدن با شدت کم ،تمرینات هماهنگی ،حرکات پویا ( النگز 7و جستوخیز
کردن ،)3سرعتی و کشش پویای عضالت پایینتنه پرداختند ( )73و در پایان هر جلسه تمرینی نیز به
مدت  0-75دقیقه به ریکاوری و سرد کردن بدن پرداختند .آزمودنیهای گروه کنترل نیز بدون هیچگونه
مداخلهای به انجام فعالیتهای عادی روزانه خود تحت نظارت پژوهشگر و همکارانش در طول دوره
پژوهش پرداختند.
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Skips
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جدول  .7برنامۀ تمرینی  8هفته تمرینات پالیومتریک برای گروه تجربی
هفته

حجم تمرین (تعداد

نوبت×تکرار

مهارت پالیومتریک

شدت تمرین

تماسهای پا با زمین)
7

35

3

735

9

735

8

785

0

785

7

775

1

775

لی لی کردن به طرفین با یک پا

70×3

کم

پرش ایستاده و دستیابی

70×3

کم

7×0

کم

70×3

کم

7×0

کم

پرش از روی مخروط

*

لی لی کردن به طرفین با یک پا
پرش ایستاده
پرش جانبی از روی مانع

70×3

متوسط

لی لی کردن با دو پا

7×0

متوسط

لی لی کردن به طرفین با یک پا

73×3

کم

پرش ایستاده

7×8

کم

73×3

متوسط

لی لی کردن با دو پا

4×9

متوسط

پرش مورب از روی مخروط

73×3

کم

پرش طول ایستا همراه با دوی سرعت جانبی

7×8

کم

پرش جانبی از روی مخروط

73×3

متوسط

باال و پایین پریدن یک پا

4×9

متوسط

پرش جانبی با یک پا

73×3

باال

پرش مورب از روی مخروط

73×3

کم

پرش طول ایستا همراه با دوی سرعت جانبی

7×8

متوسط

پرش جانبی از روی مخروط

73×3

متوسط

باال و پایین پریدن یک پا

4×9

باال

پرش جانبی با یک پا

73×3

باال

پرش جانبی از روی مخروط

4×8

کم

پرش از روی مخروط با  745درجه چرخش

4×8

متوسط

پرش از روی مخروط با تغییر جهت سریع

73×3

متوسط

پرش جانبی با یک پا

1×8

باال

مهارت شش ضلعی

7×8

باال

پرش جانبی از روی مانع
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*

*

باال و پایین پریدن یک پا

7×8

باال

پرش جانبی از روی مخروط

4×8

کم

پرش از روی مخروط با  745درجه چرخش

4×8

متوسط

پرش از روی مخروط با تغییر جهت سریع

73×3

متوسط

پرش جانبی با یک پا

1×8

باال

مهارت شش ضلعی

7×8

باال
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4

735

باال و پایین پریدن یک پا

7×8

باال

پرش مورب از روی مخروط

73×3

کم

مهارت شش ضلعی

73×3

کم

پرش از روی مخروط با تغییر جهت سریع

7×8

متوسط

لی لی کردن با دو پا

4×9

باال

* ارتفاع مخروط 85 :سانتی متر ،ارتفاع مانع 05 :سانتی متر
روش ارزیابی متغییرهای وابسته
7

آزمون چابکی سیمو  :برای سنجش چابکی از آزمون سیمو استفاده شد که ترکیبی از حرکات
دویدن به جلو و عقب ،پای دفاع و تغییر جهت است .این آزمون با قرار دادن چهار عدد مخروط به ارتفاع
 85سانتیمتر در زمین مستطیل شکل زیر حلقه به ابعاد  0/45و  9/77متر انجام میشود ( .)35بهترین
زمان از مجموع دستکم  3بار آزمایش به عنوان رکورد آزمون با استفاده از کرنومتر  Geonauteبا دقت
 5/57برای ورزشکار ثبت شد.

شکل  7روش اجرای آزمون چابکی سیمو
آزمون پرش عمودی با یک قدم دور خیز :برای سنجش توان انفجاری پایین تنه ،از دستگاه پرش
سارجنت  Skepsiبا تختة دیجیتالی و دقت اندازه گیری  7سانتی متر ،ساخت شرکت تمشکینراد ایران
استفاده شد ،ارتفاع پرش برحسب سانتیمتر بهدست آمد .بهترین پرش از مجموع دو پرش به عنوان
امتیاز آزمون ثبت شد و فاصلة ورزشکار از تخته در شروع پرش یک گام (حدود  7تا  3متر) بود و برای
3

محاسبه اوج توان پاهای دوندگان از فرمول سایرس و همکاران ( )7333استفاد شد (.)37
( -3500کیلوگرم) وزن بدن × ( + 80/9سانتیمتر) طول پرش ×  = 75/1اوج توان (وات)
SEMO Agility test
Sayers

1
2
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آزمون دو سرعت  95یارد ( 31متر) :برای ارزشیابی شتابگیری ،از آزمون دویدن با سرعت بیشینه
در زمین بسکتبال به مسافت  31متر استفاده شد ( .)3ارزیابی سرعت با استفاده در دستگاه فتو فینیش
 Skepsiو سنسورهای  Balluffآلمان با دقت اندازهگیری  5/57در خط استارت و خط پایان اندازه
گیری شد .بهترین زمان از مجموع دو نوبت آزمون به عنوان امتیاز ورزشکار ثبت گردید.
آزمون نیمه نشسته اسکوات :7این آزمون برای اندازه گیری قدرت عضالت بازکننده پا استفاده می-
شود .روش اجرای این آزمون بدین گونه می باشد که فاصله پاهای آزمون شونده در حرکت اسکوات برابر
با  754درصد عرض شانه میباشد و حرکت از وضعیت اکستنشن زانو آغاز و تا فلکشن  35درجه ادامه و
در نهایت به حاال اولیه بر میگردد ( .)33در این حرکت از میله هالتر استاندارد المپیک (35/0
کیلوگرمی) و وزنههای مخصوص آن استفاده میشود .قبل از انجام آزمون اسکوات ،ورزشکاران  9نوبت 0
تایی ( 7×0با شدت  95درصد  1RMو  3×0با شدت  05درصد  )1RMجهت گرم کردن را انجام دادند
( .)33در نوبت اول ،آزمودنی با وزنههای سبک  0-75تکرار را انجام میداد پس از  7دقیقه استراحت،
نوبت بعدی با اضافه کردن  75-35درصد وزنه در  0تکرار انجام میگرفت .پس از  9-0دقیقه استراحت،
 35-95درصد وزنه اضافه میشد و به همین ترتیب ( 9-0دقیقه استراحت ،افزایش  35-95درصد وزنه)
ادامه می یافت .زمانی که آزمودنی دیگر قادر به انجام آزمون نبود ،نوبت نهایی با کاستن  0-75درصد وزنه
و  1RMاسکوات به عنوان قدرت عضالت بازکننده پا محاسبه شد (.)39

شکل  3روش اجرای آزمون نیمه نشسته اسکوات

Half squat test
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روشهای آماری
در تحقیق حاضر از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف برای توزیع طبیعی دادهها استفاده شد .همچنین،
برای تعیین تفاوت درون گروهی از آزمون  tوابسته ،و تعیین تفاوت بین گروهی در پیش آزمون و پس
آزمون ،از آزمون  tمستقل استفاده گردید .کلیه محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS
نسخه  73به اجرا در آمدند و سطح معنی داری  p >5/50برای تجزیه و تحلیل دادهها منظور گردید.
یافتههای تحقیق
بر اساس نتایج بدست آمده در جدول  ،9اجرای هشت هفته تمرینات پالیومتریک ،بر توان انفجاری
پاها ،سرعت ،چابکی و قدرت اندام تحتانی بسکتبالیستها مرد آماتور تأثیر معناداری دارد .نتایج حاصل از
تحقیق حاضر بیان می کند که در گروه کنترل هیچ گونه اختالف معنی داری در توان انفجاری پای
بسکتبالیستها مشاهده نشد ( )P=5/389به طوریکه در گروه تجربی افزایش قابل توجهی در توان
انفجاری پاها را شاهد بوده ایم که این افزایش به لحاظ آماری معنیدار بوده است ()P= 5/539؛ بنابراین
بین میانگین پیش آزمون و پس آزمون توان انفجاری پاها تفاوت معنیداری در گروه تمرینات
پالیومتریک وجود دارد.
نتایج مربوط به زمان دوی  31متر سرعت نشان میدهد که هشت هفته تمرینات پالیومتریک باعث
کاهش معنیداری در میزان دو سرعت آزمودنیها بعد از هشت هفته شده است ( .)P<5/557در حالیکه
هیچگونه اختالف معنیداری در آزمودنیهای گروه کنترل ،بعد از هشت هفته نسبت به پیش آزمون
مشاهده نشد (.)P=5/337
از آنجایی که سطح معناداری چابکی در گروه تجربی برابر است با  P=5/597و از  5/50کوچکتر
میباشد؛ بنابراین بین میانگین پیش آزمون و پس آزمون چابکی آزمودنیها تفاوت معنی داری وجود
دارد .درحالیکه این تفاوت در گروه کنترل قبل و بعد از آزمون معنی دار نمیباشد (.)P=5/719
همچنین نتایج مربوط به آزمون نیمه نشسته اسکوات بیان میکند که در گروه کنترل هیچ گونه
اختالف معنیداری در قدرت اندام تحتانی بسکتبالیستها مشاهده نشد ( )P=5/143در حالیکه سطح
معناداری قدرت عضالت بازکننده پا در گروه تجربی برابر است با  P= 5/539و از  5/50کوچکتر می
باشد؛ بنابراین افزایش قابل توجهی در قدرت اندام تحتانی گروه تجربی بعد از هشت هفته تمرینات
پالیومتریک به وجود آمده است که این افزایش به لحاظ آماری معنی دار بوده است.
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جدول  .3ویژگیهای آنتروپومتریک (میانگین و انحراف معیار) آزمودنی ها در هر دو گروه تجربی و کنترل
گروه ها
تجربی ( 75نفر)

کنترل ( 75نفر)

سن (سال)

35/55 ± 7/34

37/3 ± 7/73

قد (متر)

7/43 ± 0/87

7/45 ± 7/50

وزن (کیلو گرم)
)BMI (kg/m2

17 ± 3/10

74/55 ± 1/88

33/31 ± 3/05

37/95 ± 7/75

جدول  -9مقیاسه میانگین و انحراف معیار متغیرهای وابسته قبل و بعد از هشت هفته تمرین پالیومتریک
متغیرها

گروه

توان انفجاری
پاها (وات)

زمان دوی 31
متر (ثانیه)
چابکی
()SEMO
(ثانیه)
قدرت اندام
تحتانی(کیلوگرم)

انحراف معیار  ±میانگین

اختالف
میانگینها

T

مقدارP
(t
وابسته)

-5/513

5/389
*5/539

پیش آزمون

پس آزمون

کنترل

± 701/78
7535/45

± 770/74
7537/55

-0/355

تجربی

± 740/49
7793/45

± 355/51
7900/35

-370/855

-3/830

کنترل

8/40 ± 5/81

8/40 ± 5/87

-5/557

-5/550

5/337

تجربی

8/49 ± 5/80

9/48 ± 5/87

5/331

0/703

*5/557

کنترل

79/34 ± 7/97

78/50 ± 7/53

-5/171

-7/873

5/719

تجربی

79/99 ± 7/99

73/77 ± 77/50

7/373

3/377

*5/597

کنترل

35/75 ± 4/93

43/05 ± 3/74

7/755

5/347

5/143

تجربی

39/35 ± 1/97

757/35 ± 4/88

-4/159

-3/879

*5/538

مقدار P
(t
مستقل)
†5/557

†5/557

†5/559

†5/580

*تفاوت معنا دار پیش و پس آزمون در هرگروه با استفاده از آزمون  -tوابسته در سطح ()P>5/50
†تفاوت معنا دار بین گروه کنترل با گروه تجربی با استفاده از آزمون  -tمستقل ()P>5/50( )tind

بحث و نتیجهگیری
هدف از این مطالعه تعیین اثربخشی هشت هفته تمرینات پالیومتریک بر بهبود عملکرد توان
انفجاری پاها ،سرعت ،چابکی و قدرت اندام تحتانی بسکتبالیستهای مرد آماتور بود .نتایج پژوهش حاضر
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نشان داد که هشت هفته تمرین پالیومتریک اثر معنیداری بر بهبود توان انفجاری پاهای بسکتبالیست-
های مرد آماتور در گروه تجربی داشته است ،درحالیکه هیچگونه اختالف معنیداری در گروه کنترل
مشاهده نشد .قابلیت پرش عمودی در بسیاری از رشتههای ورزشی اهمیت ویژهای دارد .تمرینات
پالیومتریک با هدف ارتقای اجرای ورزشی ورزشکاران انجام میشوند و عضالت بیشتری را درگیر می-
سازند  ،نتایج پژوهشها ی انجام شده حاکی از اثرگذاری تمرینات پالیومتریک بر توان بی هوازی پاها ،به
سبب افزایش خاصیت ارتجاعی و سازگاری سیستم عصبی– عضالنی ،در حین حرکات جهشی و انفجاری
می باشد .هنگامی که ورزشکار ،حرکت پرشی انجام میدهد ،بدن او تحت تأثیر نیروهای خارجی و
انقباضات عضالنی است و چون عوامل شیمیایی ،مکانیکی و عصبی ،نیرو و سفتی عضلهی در حال انقباض
را تحت تأثیر قرار میدهند ،بنابراین افزایش سرعت انقباض از مرحله برونگرا به درونگرا باعث میشود که
نیرو و قابلیتهای انفجاری زیادی در عضالت اسکلتی ایجاد شود .لذا با توجه به ماهیت تمرینات
پالیومتریک چنین یافته هایی با اصول علم تمرین و فیزیولوژی ورزش مطابقت دارد .البته عوامل احتمالی
دیگری از جمله افزایش درگیری واحدهای حرکتی ،فراخوانی تکانشهای عصبی که موجب فعال شدن
واحدهای حرکتی میشود نیز میتواند از عوامل احتمالی افزایش توان بی هوازی باشد (.)38
امیناحمدی و همکاران ( ،)3574در پژوهشی به بررسی اثر تمرین پالیومتریک و تناوبی
سرعتی بر عوامل آمادگی جسمانی و حرکتی فوتبالیستهای نوجوان پرداختند و نشان دادند که شش
7

هفته تمرین پالیومتریک باعث بهبود عملکرد توان انفجاری پاها میشود ( .)77همچنین رامان و
همکاران ( ،)3571افزایش معنی داری در میزان توان انفجاری و پرش عمودی بعد از  75هفته تمرین
پالیومتریک در بسکتبالیستهای نوجوان قبل از دوره بلوغ را گزارش کردند ( .)30در پژوهش دیگری
اسدی و همکاران ( ،)3571نیز افزایش معنیداری در میزان پرش عمودی و توان انفجاری پاهای
3

بسکتبالیستهای جوان بعد از هشت هفته تمرین پالیومتریک را گزارش کردند ( .)37بهعالوه ،رامایرز و
همکاران ( ،)3577نشان دادند که افزایش معنیداری در توان انفجاری زنان فوتبالیست بعد از  7هفته
تمرین پالیومتریک ایجاد شده است که همسو با یافتههای پژوهش حاضر میباشند ( .)31در مقابل،
9

بوترا و همکاران ( ،) 3574به بررسی اثر هشت هفته تمرینات ترکیبی پالیومتریک و تعادلی بر عملکرد

1

Roman
Ramirez
3
Bouteraa
2
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ورزشی زنان بسکتبالیست پرداختند و گزارش کردند که هیچگونه اختالف معنی داری در میزان پرش
7

9

3

اسکات  ،پرش تکراری روبه جلو  ،پرش عمقی و توان پرش عمقی در بسکتبالیستهای زن بعد از هشت
8

مشاهده نشد ( .)34همچنین ،زمکوا و همکاران ( ،)3575نیز هیچگونه پیشرفت و بهبودی در میزان
توان انفجاری پاها بعد از  7هفته تمرین پالیومتریک و چابکی در مردان بسکتبالیست ( 35/3±3/8سال)
مشاهده نکردند ( ،)33که ناهمسو با مطالعه حاضر میباشند .که ممکن است دالیل ناهمسو بودن یافته-
های این پژوهشها به اختالف سن ،جنسیت ،سابقه تمرینی ،میزان مهارت آزمودنیها و نوع برنامه
تمرینی مربوط باشد .اما علت افزایش توان انفجاری پا در پژوهش حاضر ،شاید به دلیل تکرارهای شدید و
سرعتی در تمرینات پالیومتریک باشد که با استراحتی که بین تواترهای تمرینات وجود داشته باعث شده
نیازهای سلول عضالنی و مسیرهای متابولیکی تحت تأثیر قرار بگیرد .این عامل میتواند شکسته شدن
فسفاتهای پر انرژی موجود در عضالت همراه با گلیکولیز بیهوازی را گسترش داده ،به گونهای که
همزمان دستگاههای تولید انرژی هوازی و بی هوازی را درگیر بازسازی  ATPکند ،در نتیجه دامنه
وسیعی از سازگاریهای عصبی -عضالنی ،عملکردی و متابولیکی در فرد پدیدار شده و به بهتر شدن توان
انفجاری پاها کمک شایانی نموده است (.)95
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که هشت هفته تمرین پالیومتریک باعث کاهش معنیداری
در زمان دوی سرعت  31متر در بسکتبالیستهای مرد آماتور در گروه تجربی شده است ،درحالیکه
هیچگونه اختالف معنی داری در گروه کنترل مشاهده نشد .از آنجا که تمرینات پالیومتریک در چرخه
کشش -انقباض سبب تغییر سرعت در مرحله انقباض برونگرا و درونگرا را به همراه دارد .در نتیجه،
تمرینات پالیومتریک سبب افزایش و بهبود عملکرد سرعتی میشود (.)77
امیناحمدی و همکاران ( ،)3574در پژوهشی به بررسی اثر تمرین پالیومتریک و تناوبی
سرعتی بر عوامل آمادگی جسمانی و حرکتی فوتبالیستهای نوجوان پرداختند و نشان دادند که شش
هفته تمرین پالیومتریک باعث بهبود عملکرد سرعتی میشود ( .)77اخیراً نیز در پژوهشی رامان و
همکاران ( ،)3571بهبود قابل توجهی در زمان دوی سرعت  30متر پسران بسکتبالیست قبل از دوره
بلوغ ( 4/1 ±5/3سال) ،بعد از  75هفته تمرینات پالیومتریک مشاهده کردند ( .)30در همین راستا،

1

Squat jump
Countermovement Jump
3
Deep jump
4
Zemkovà
2
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چائوچی و همکاران ( ،) 3578در پژوهشی افزایش قابل توجهی در زمان دوی سرعت  75متر پسران
نوجوان  73-70ساله بعد از هشت هفته تمرینات ترکیبی تعادلی و پالیومتریک گزارش کردند (.)97
همچنین اسدی و همکاران ( ،)3571نیز به بهبود قابل توجهی در عملکرد دوی سرعت  75متر مردان
بسکتبالیست بعد از  4هفته تمرین پالیومتریک دست یافتند ( ،)37که این پژوهشها همسو با یافتههای
7

پژوهش حاضر میباشند .در مقابل ،توماس و همکاران ( ،)3553هیچگونه اختالف معنیداری در بهبود
سرعت دویدن در فوتبالیستهای جوان نیمهحرفهای ( 71/9 ±5/8سال) ،بعد از  7هفته تمرینات
3

پالیومتریک پرش عمقی و پرش تکراری روبه جلو مشاهده نکردند ( .)93در پژوهش دیگری ،بوترا و
همکاران ( ،) 3574به بررسی اثر هشت هفته تمرینات ترکیبی پالیومتریک و تعادلی بر عملکرد ورزشی
زنان بسکتبال یست پرداختند و گزارش کردند که هیچگونه اختالف معنی داری در میزان عملکرد سرعتی
در بسکتبالیستهای زن بعد از هشت هفته مشاهده نشد ( .)34همچنین ،حمامی و همکاران (،)3577
نیز در پژوهشی پیشرفت قابلتوجهی در سرعت دویدن فوتبالیستهای مرد جوان ( 70/1 ±5/3سال)،
بعد از هشت هفته تمرین پالیومتریک مشاهده نکردند که این پژوهشها ناهمسو با یافتههای پژوهش
حاضر میباشند (.)99
دالیل اصلی ناهمسو بودن یافتههای موجود با یافتههای پژوهش حاضر احتماالً تفاوت در
روش شناسی و شیوه تمرینات از جمله جنسیت ورزشکار (مرد و زن) ،دوره سنی (نوجوان ،جوان و
بزرگسال) ،سطح مهارت (نخبه ،حرفهای و مبتدی) ،شیوه تمرینات پالیومتریک (حجم ،شدت ،مدت،
اصل تدریجی و زمانبندی آن نسبت به فصل بازیها) باشد .اما علت افزایش عملکرد سرعتی در پژوهش
حاضر احتماالً به علت افزایش فعالیت عصبی -عضالنی ،عضالت تمرین کرده ،افزایش فرکانس شلیک
واحدهای حرکتی فعال و تغییر در الگوی بکارگیری واحدهای حرکتی فعال باشد ( .)31پاسخ همة
ورزشکاران به یک برنامه تمرینی ارائه شده در سرعت ،مشابه نیستند و عالوه بر ساختار ژنتیکی هر فرد،
عواملی مثل طول اندامهای بدن و توزیع تارهای عضالنی ،روی سرعت اثر مستقیمی دارند .در سرعت،
صرف نظر از وضع ژنتیکی و تارهای عضالنی ،نمیتواند فرد را در زمرهی افراد سریع یا کند قرار داد،
سرعت حرکت تا حد زیادی در اندامهای مختلف بدن متفاوت است ( .)98در بسکتبال نیز به نظر می-
رسد ،بکارگیری بیشتر تمریناتی مانند جستو خیز کردن ،پرش با جابجایی افقی که باعث افزایش شتاب
افقی میشود ،یک رویکرد بهینه برای افزایش عملکرد سرعت دویدن باشد (.)90
Thomas
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یکی دیگر از یافتههای پژوهش حاضر ،بهبود معنیدار عملکرد چابکی بعد از هشت هفته تمرین
پالیومتریک در بسکتبالیستهای مرد آماتور در گروه تجربی میباشد ،درحالیکه هیچگونه اختالف معنی-
داری در گروه کنترل مشاهده نشد .از آنجا که عضالت در یک محدوده یا دامنة سرعتی خاص ،بدون در
نظر گرفتن میزان قدرت آنها وارد عمل میشوند و انقباض سرعتهای خارج از این محدوده به وسیلة
هماهنگی عصبی -عضالنی محدود میشود .فعالیتهای پالیومتریک با یک کشش انفجاری سبب
هماهنگی عصبی -عضالنی میشوند؛ و محدوده سرعت را به سمت سرعت بیشتر پیش میبرند .افزون بر
این ،تمرینات پالیومتریک موجب تغییراتی در دستگاه عصبی -عضالنی میشود و این امکان را به
ورزشکار میدهد تا کنترل بیشتری بر روی انقباض عضله و تغییر جهتهای آن داشته باشد .این عمل را
به افزایش خاصیت خودکار دستگاه عصبی نسبت میدهند (.)30
7

بوترا و همکاران ( ،) 3574در پژوهشی به بررسی اثر هشت هفته تمرینات ترکیبی پالیومتریک و
تعادلی بر عملکرد ورزشی زنان بسکتبالیست پرداختند و گزارش کردند که بهبود قابل توجهی در میزان
عملکرد چابکی در بسکتبالیستهای زن بعد از هشت هفته مشاهده شد ( .)34رامان و همکاران (،)3571
نیز به افزایش قابل توجهی در تغییر جهت و عملکرد چابکی پسران بسکتبالیست قبل از دوره بلوغ
( 4/13 ±5/31سال) بعد از  75هفته تمرینات پالیومتریک بدون اعمال بار خارجی دست یافتند (.)30
در همین راستا ،اسدی و همکاران ( ،)3571نیز افزایش معنیداری در میزان عملکرد چابکی
بسکتبالیستهای جوان بعد از هشت هفته تمرین پالیومتریک را گزارش کردند ( .)37به عالوه ،رامایز و
همکاران ( ،)3577نشان دادن که  7هفته تمرین پالیومتریک باعث افزایش عملکرد چابکی و بهبود زمان
تغییر جهت در زنان فوتبالیست شده است ( ،)31که نتایج این پژوهشها همسو با یافتههای پژوهش
حاضر میباشد .در مقابل ،عبدی و همکاران ( ،)3558به بررسی مقایسه تمرینهای دایرهای با
پالیومتریک بر عملکرد چابکی تکواندوکاران پرداختند که هیچگونه اختالف معنیداری در عملکرد چابکی
گروه پالیومتریک مشاهده نشد که ناهمسو با یافتههای پژوهش حاضر میباشد ( .)97ممکن است که
دالیل ناهمسو بودن آن با یافتههای پژوهشی حاضر اختالف سنی آزمودنیها ،شدت ،مدت و نوع برنامه
تمرینات پالیومتری ک و چگونگی ارزیابی عملکرد چابکی باشد .اما علت افزایش عملکرد سرعتی در
پژوهش حاضر احتماالً به دلیل پاسخ بهتر دستگاه عصبی -عضالنی از طریق عضالت درگیر در فعالیت-
های توانی و لحظهای باشد ( ،) 91از طرفی توانایی برای اعمال حداکثر قدرت عضله در یک دوره کوتاه
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موجب افزایش قابلیت سرعتی و قدرتی عضله میشود که این عامل به نظر میرسد در افزایش چابکی
مؤثر باشد .همچنین الزمه تغییر سرعت و تغییر جهت سریع ،سرعت چرخهی کشش -کوتاه شدن
عضالنی است که پایه و اصل تمرینات پالیومتریک است ( .)94با توجه به موارد ذکر شده مشاهده می-
شود که در این پژوهش نیز تأثیر تمرینات پالیومتریک بر میزان چابکی آزمودنیها مثبت بوده است،
بنابراین تمرینات انتخاب شده ،احتماالً می تواند بر سرعت ،قدرت ،تغییر جهت و شتاب و هماهنگی
عصبی -عضالنی افراد تأثیر گذار باشد ،چرا که چابکی تأکید بیشتری بر کاهش شتاب ،واکنش سریع در
تغییر جهتها و شتابگیری مجدد ،همراه با حفظ تعادل در تمام مراحل ،دارد.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که هشت هفته تمرین پالیومتریک اثر معنیداری بر بهبود قدرت
 1RMعضالت بازکننده پاهای بسکتبالیستهای مرد آماتور در گروه تجربی داشته است ،درحالیکه
هیچگونه اختالف معنیداری در گروه کنترل مشاهده نشد .تحقیقات نشان میدهند که روش تمرینی
پالیومتریک ،مهار بازتابی عضله را کاهش و حساسیت اندامهای گلژی تاندون را افزایش میدهد.
همچنین حساسیت دوکهای عضله را بهبود میبخشد و تنش عضله را افزایش میدهد ( .)93به هر حال
به نظر میرسد عوامل دیگری عالوه بر ویژگیهای انقباضی عضله ،در سازگاری به تمرین پالیومتریک
نقش دارند .بنابراین ممکن است اجزای انقباضی تارهای عضالنی در تمرین پالیومتریک کمتر تحریک
شوند و این احتمال نیز وجود دارد که در سازگاری به تمرین انفجاری ،ویژگیهای االستیکی عضله،
ویژگیهای عصبی و اصل شبیهسازی حرکت سهم بسزایی داشته باشند .ویسینگ و همکاران ()3554
نشان دادند که تمرین پالیومتریک ،سطح مقطع عرضی عضله را افزایش داده و باعث افزایش قدرت می-
شود ( .) 85این نتیجه گواه آن است که احتماالً تمرین پالیومتریک ،هایپرتروفی اجزای انقباضی تار عضله
را تحت تأثیر قرار نمیدهد و احتماالً افزایش سطح مقطع عرضی کل عضله و افزایش قدرت ،مدیون
افزایش در گروه اجرای االستیکی و غیر انقباضی عضله است.
رونستاد و همکاران ( ،)3554افزایش  30درصدی در قدرت  1RMاسکوات بازیکنان مرد حاضر در
لیگ برتر فوتبال نروژ را پس از  1هفته تمرینات ترکیبی قدرتی و پالیومتریک گزارش کردند که همسو با
نتایج پژوهش حاضر میباشد .آنها به ورزشکاران پیشنهاد دادند که در شرایط بدنی خوب یا ضعیف به
اجرای تمرینات پالیومتریک با حجم تمرینی کمتر از  75هفته و بیشتر از  70جلسه ،و همچنین شامل
برنامههای خیلیشدید پالیومتریک ،با بیش از  85جهش در هر جلسه ،بپردازند .این پیشنهادها ،به نظر
می رسد که در به حداکثر رساندن احتمال بهبود قابل مالحظهای در قدرت عضالت پا مؤثر باشند (.)87
امیناحمدی و همکاران ( ،)7937در پژوهشی به بررسی اثر تمرین پالیومتریک و تناوبی سرعتی بر
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عوامل آمادگی جسمانی و حرکتی فوتبالیستهای نوجوان پرداختند و نشان دادندکه شش هفته تمرین
پالیومتریک به افزایش  75/97درصدی در قدرت عضالت پای بسکتبالیستها منجر شده است (.)77
همچنین ولیپور و همکارن ( ،)3575نشان دادند تمرینات پالیومتریک در مقایسه با تمرینات مقاومتی،
اجرای قدرتی را  70/19درصد افزایش میدهد .آنها این نتیجه را به ماهیت تمرین پالیومتریک نسبت
7

دادند ( .)83نتایج این پژوهشها همسو با یافتههای پژوهش حاضر میباشد .در مقابل ،براون و همکاران
( ،)3551به بررسی اثر تمرینات پالیومتریک و تمرینات مقاومتی سنتی با وزنه بر عوامل آمادگی
جسمانی زنان رقاص دانشگاهی پرداختند که هیچگونه اختالف معنیداری در قدرت عضالت پای
ورزشکارن در گروه پالیومتریک را مشاهده نکردند ( .)89همچنین ،مکدونالد و همکاران ( ،)3579نیز
هیچگونه اختالف معنی داری در میزان قدرت پاها بعد از  7هفته تمرینات پالیومتریک مشاهده نکردند
( ،)88که ناهمسو با یافتههای پژوهش حاضر میباشند .ممکن است که دالیل ناهمسو بودن این یافتهها
با یافتههای پژوهشی حاضر اختالف سنی آزمودنیها ،شدت ،مدت و نوع برنامه تمرینات پالیومتریک و
چگونگی ارزیابی عملکرد قدرت باشد .اما علت افزایش عملکرد قدرت در پژوهش حاضر احتماالً به دلیل
تغییرات سلولی -مولکولی در سیستم اعصاب مرکزی واحدهای حرکتی ،صفحه اتصال عصب -عضله،
سیستمهای درگیر در شیکه سارکوپالسمیک ،میتوکندری و یا در خود پروتئینهای انقباضی عضله باشد.
با توجه به تأثیرات مثبت و معنی دار تمرینات پالیومتریک بر توان انفجاری پاها ،سرعت ،چابکی و
قدرت عضالت بازکننده پای بسکتبالیستهای مرد آماتور شرکت کننده در این پژوهش ،پیشنهاد میشود
که مربیان از این نوع تمرینات برای بهبود عملکرد حرکتی و کاهش میزان آسیب ناشی از ضعف عضالنی
استفاده کنند .از طرفی دیگر ،تمرینات پالیومتریک سبب افزایش سرعت بازتاب کششی و فراخوانی
بیشتر واحدهای حرکتی میشود ،این امکان وجود دارد که افزایش عملکرد بسکتبالیستها در اثر
تمرینات پالیومتریک احتماالً در اثر سازگاریهای عصبی -عضالنی و تغییرات سرعت در مرحله انقباض
برونگرا و درونگرا باشد که عواملی مانند :هماهنگی عصبی -عضالنی ،بهبود فعالیت الکتریکی بازتابی،
افزایش سرعت انقباض و به کارگیری واحدهای حرکتی بیشتر در افزایش توان انفجاری پاها ،سرعت،
چابکی و قدرت اندام تحتانی بسکتبالیستها تأثیر داشته است.
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تشکر و قدردانی
بدینوسیله از زحمات بی دریغ ریاست محترم اداره ورزش و جوانان و هیئت بسکتبال شهرستان
بوکان که ما را در انجام این پژوهش یاری نمودند و از لطف و همکاری بیدریغانه همکاران محترم و
. کمال سپاس و تشکر را مینمائیم،آزمودنیهایی که در این تحقیق شرکت نمودند
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