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چکیده
هدف :هدف از این پژوهش بررسی تاثیر روش های کششی ایستا و پویا بر تووان انفجواری و
سرعت زنان والیبالیست  18تا  30سال شهرستان جهرم بود .آزمودنی های این تحقیق  30نفر
از زنان والیبالیست شهرستان جهرم با میانگین سنی  ،23/16±3/81قود  ،167/53±4/59وزن
 61/90±7/93و شاخص توده بودنی 22/36±2/65بودنود کو بو صوور داوطبانو در ایون
پژوهش شرکت کردند.
روش :این پژوهش از نوع نیم تجربی و از لحاظ هدف کاربردی بوود .آزموودنی هوا آزموون
توان انفجاری (پرش سارجنت) و سرعت (دو  45متر) را در س سوح بودون کشوش ،کشوش
ایستا و کشش پویا ب فاصل یک روز انجام دادند .ب منظور تجزی و تحلیول اطالعوا درون
گروهی از آزمون تحلیل واریانس مکرر و آزمون تقیبی بون فرونی استفاده شد.
نتایج :نتایج تحقیق نشان داد ک مقایس بین میانگین توان انفجاری بدون کشش و کشوش
ایستا ( ،)p>0/0001بدون کشش و کشوش پویوا ( ،)p>0/0001کشوش ایسوتا و کشوش پویوا
( ،)p>0/0001معنا دار بود .همچنین مقایس بین میانگین سرعت بدون کشش و کشش ایسوتا
( ،)p>0/0001بوودون کشووش و کشووش پویووا ( ،)p>0/0001کشووش ایسووتا و کشووش پویووا
( ،)p>0/0001نیز معنادار بود.
بحث :با توج ب نتایج تحقیق تمرینا کششی ایستا با تاثیر بر حساسیت رفلکسوی و فعوال
سازی گیرنده های عمقی باعث بازدارندگی عصبی و در نتیج کاهش تعداد واحد های حرکتی
و کاهش تولید نیرو نسبت ب کشش پویا می شود  .از سوی دیگر تمرینوا کششوی پویوا بوا
افزایش هماهنگی درون عضالنی ،بهبود حوس عمقوی عضوال و افوزایش همواهنگی بوین
عضال موافق و مخالف میتواند موجب افزایش توان انفجاری و سرعت شوند.
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واژگان کلیدی :کشش ایستا ،کشش پویا ،توان انفجاری ،سرعت ،زنان ورزشکار.
مقدمه

گرم کردن یکى از اجزاى کلیدى تمرین و مسوابق اسوت ،زیورا برنامو گورم کوردن
مناسب ،ورزشکار را از نظر جسمى و روحى براى عملکورد بهتور در تمورین و مسوابق
آماده مى سازد و از آسیب دیدگى نیز جلوگیرى مى کند(مک میالن .)2006،گرم کردن
همچنین دامن تخلی فسفوکراتین طى فعالیت را کواهش موى دهود و باعوث افوزایش
کووارایى مکووانیکى عضووال فعووال بوو دنبووال افووزایش دموواى عضووال مووى
شود(دلوری .)2007،کشش یکی ارز ارکان اساسی در گرم کردن است ک در باال بردن
کارایی عضل نیز نقش موثری دارد .با توج ب رابح طول عضل و میزان نیرویوی کو
عضل می تواند ایجاد کند؛ چنانچ طول عضل ای از حود محلووآ آن کوتواهتر شوود،
میزان تولید نیرو در آن کاهش خواهد یافت(فردکین .)2010،کشش عضالنی می تواند
طول محلوآ را در عضل ایجاد کرده و میزان کوارایی آن را افوزایش دهود .همچنوین
چنانچ بافت همبند عضل از خاصیت ارتجاعی کافی برخوردار باشد ،کشیده شودن آن
باعث ایجاد یک نیروی پتانسیل کششی ب صور برونگرا می شود کو موی توانود در
تسهیل و افزایش نیوروی انقبوا درونگرایوی نقوش مووثری داشوت باشود(چاوچی و
همکاران .)2001،از جمل رایج ترین حرکا کششى مورد استفادة ورزشوکاران کشوش
ایستا و پویاست(زیمر .)2007 ،پژوهش هاى اخیر نشان داده اند کشوش ایسوتا قبول از
رویدادهاى بى هوازى مانند حداکثر تولید نیرو ،قدر  ،توان ،پرش عمودى ،دو سرعت،
چابکى و زمان واکنش باعث کاهش عملکرد مى شوود(به ()2004،لیتول )2006،ولوى
کشش پویا عملکرد را افزایش مى دهد(جاگر .)2008،کشش ایستا با افوزایش خاصویت
اتساع پذیری این بافت ها باعث شلی آن ها و کاهش انتقال نیرو از عضل ب استخوان
و در نتیج کاهش تولید نیرو و عملکرد نسبت ب کشش پویوا موی شوود(پریر.)2009،
همچنین کاهش سفتی عضوالنی در کشوش ایسوتا سوبب افوزایش طوول اسوتراحتی
سارکومر می شود ک این خود می تواند با تغییر رابح طوول بوا تونش موان از تولیود
نیروی باال در عضل شود(مک میالن )2006،در مقابل ،کشش پویا ضومن برخوورداری
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از خواص تمرینا کششی ایستا در پیشگیری از آسویب ،بوا افوزایش فعالیوت عصوبی
عضالنی سبب تسهیل تولید نیروی انفجواری و افوزایش عملکورد موى شووند(جاگر و
همکاران .)2008،ازسوی دیگر ب نظر می رسد کشش ایستا در فعالیت هوای سورعتی
موجب کندی در عملکرد تاندون شده ک این مسئل موجب کاهش عملکرد عضالنی و
قابلیت انقبا پذیری می شود  ،ضمن اینک انکندی زیاد ممکون اسوت مود زموان
رسیدن ب قدر حداکثر را افزایش دهد ب نحوی ک عضل قادر نخواهد بوود تواخیلی
سری ب خواست های مورد نیاز پاسخ دهد و این امر موی توانود منجور بو کواهش در
سرعت وتوان انفجاری شود(کیترووهمکاران.)2001،
با توج ب اینک بیشتر شواهد نشان دهنده تاثیرا مثبت کشش پویا و آثوار نوامظلوآ
کشش ایستا بر عملکردهای ورزشی چوون تووان انفجواری و سورعت موی باشود اموا
همچنان در این میان نتایج متناقضی ب چش می خورد .در این راستا بهو و چوا وچی
( )2011در محالع ی مروری خود خاطر نشان کردند ،ک کشش پویا ،عملکرد را بهبود
می بخشد .در واق  ،ب نظر می رسد اگر دوره ی زمانی کشش پویا طوالنی تور باشود،
آثار مثبت آن بیشتر است .همچنین مورفی ( )2008نیوز در پوژوهش خوود نشوان داد،
استفاده از کشش پویا هنگام گرم کردن ،موجب افزایش عملکرد توانی می شود .
از سوی دیگر کی و همکارانش ( )2012شواهد واضحی را نشوان موی دهود کو دوره
های کوتاه مد کشش ایستا ،تأثیر نامحلوبی بر عملکرد عضالنی حداکثر ندارد و ایون
عدم اختالل در عملکرد عضالنی متعاقب کشش ایستا ممکن است بوا عوواملی ماننود
کوتاه بودن زمان کشش شد کشش کمتر از آستان درد ،آزمون مورد اسوتفاده جهوت
ارزیابی عملکرد و سح آمادگی جسمانی آزمودنی ها مرتبط باشود .همچنوین وانو و
همکارانش ( )2011بازه های زمانی متفاو کشش ایستا ب هموراه یوک وهلو ثابوت
کشش پویا ،تأثیر معناداری بر عملکرد دوی سرعت و چوابکی نداشوت .هودف از ایون
محالع بررسی تاثیر روش های کششی ایستا و پویا بر توان انفجواری و سورعت زنوان
والیبالیست  18تا  30سال شهرستان جهرم بود.
روش تحقیق
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این پژوهش از نظر روش نیم تجربی و از نظر هدف کاربردی است .در این تحقیق
متغیر مستقل (تمرینا کششی ایستا و پویا) بر روی یک گروه آزمودنی و متغیر های
وابست توان انفجاری و سرعت است .جامع آماری این تحقیق را ورزشکاران
والیبالیست شهرستان جهرم تشکیل می دهند ک حداقل هفت ای س جلس تمرین
ورزشی داشتند .نمون آماری تعداد  30نفر از ورزشکاران زن والیبالیست  18تا  30سال
بودندک ب صور داوطلبان در این تحقیق شرکت کردند .وزن و قد آزمودنیها ب
ترتیب با استفاده از ترازوی عقرب ای و دستگاه قدسنج استاندارد ژاپنی ،ب صور
پابرهن و حداقل لباس (وزن ب کیلوگرم با دقت  0/1کیلوگرم؛ قد ب سانتیمتر با دقت
 0/1میلی متر) اندازهگیری و در برگ ی مخصوص دادهها ثبت شد .سپس شاخص
تودهی بدن با استفاده از نسبت وزن (کیلوگرم) ب مجذور قد (متر) محاسب شد .افراد
شرکت کننده در این پژوهش باید حداقل س سال سابق ورزشی حرف ای در رشت ی
والیبال داشت باشند .ابتدا یک هفت قبل از اجرای آزمون یک جلس جهت آشنایی
آزمودنی ها با نحوه کار کشش و نحوه اجرای آزمون ها برگزار شد .سپس در س روز
غیر متوالی ،شنب  ،دوشنب و چهار شنب برنام تمرینی انجام شد .در روز اول  4دقیق
دوی نرم انجام شد و سپس از آزمودنی ها آزمون پرش سارجنت ب منظور تعیین توان
انفجاری و آزمون دوی سرعت  45متر ب منظور تعیین سرعت ب عمل آمد .سپس
آزمودنی ها یک روز استراحت داشتند و در روز بعد آزمودنی ها  4دقیق دوی نرم و
کشش ایستا را انجام دادند و سپس از آزمودنی ها تست های پرش سارجنت و سرعت
ب عمل آمد .بعد از این جلس آزمودنی ها مجددا یک روز استراحت داشتند و سپس در
روز بعد از آن آزمودنی ها 4 ،دقیق دوی نرم را انجام دادند و ب کشش پویا پرداختند و
سپس از آن ها آزمون گیری ب عمل آمد .برنام کششی ایست و پویا ب شرح زیر بود.
پس از هر نوع کشش آزمون سرعت و توان انفجاری را برای س بار اجرا خواهند کرد و
بهترین رکورد ثبت خواهد گردید .
الف  :برنام کششی ایستا  :شش نوع کشش ایستا روی عضال چهار سر رانی پشت
رانی ،دوقلو ،سرینی ،نزدیک کننده ها و دور کنندهها ک هر کشش برای هر پا با 30
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ثانی مکث اجرا می شد ،هر تمرین کششی ابتدا در پای راست و سپس در پای چپ
اجرا می شد.
آ  :برنام کششی پویا :شش نوع کشش پویا روی عضال چهار سر رانی ،پشت رانی،
دوقلو ،سرینی ،نزدیک کننده ها و دور کننده ها ک هر کشش برای هر پا در  30ثانی
تکرار اجرا می شد ،هر تمرین کششی ابتدا در پای راست و سپس در پای چپ اجرا می
شد .ابتدا ویژگیهای آزمودنیها و دادههای تحقیق با استفاده از آمار توصیفی ب صور
جدول و نمودار استفاده شد .پس از تایید توزی طبیعی دادههای هر دو گروه (آزمون
کلموگراف اسمیرنف) ،اختالف میانگین دادهها با استفاده روش آماری آنوا با اندازه
گیری مکرر در سح معنیداری  0/05مورد تجزی و تحلیل قرار گرفت .کلی ی
محاسبا آماری با استفاده از نرم افزار  spss 16انجام گرفت.
یافته ها

ویژگی های جمعیت شناسی شرکت کنندگان در این پژوهش شامل میانگین و انحراف
معیار متغیر سن ،قد ،وزن و شاخص توده بدنی درجدول( )1نشان داده شده است.
جدول ( )1متغیر های توصیفی آزمودنی های گروه های مورد محالع
گروه
متغیر
آزمودنی ها

تعداد
انحراف معیار
30

میانگین و

ویژگی ها
سن (سال)
قد (سانتی متر)
وزن (کیلوگرم)
شاخص توده بدن(کیلوگرم بر
متر مرب )

23/3±16/81
167/3±53/59
61/7±90/93
22/2±36/65

آماره های توصیفی متغیرهای توان انفجاری و سرعت در س شرایط بدون کشش،
کشش ایستا و کشش پویا درجدول( )2گزارش شده است.
جدول( )2آماره های توصیفی مورد محالع
متغیر

(میانگین±انحراف

مراحل

معیار)
38

توان
انفجاری(سانتیمتر)
سرعت(ثانیه)

بدون کشش
کشش ایستا
کشش پویا
بدون کشش
کشش ایستا
کشش پویا

23/3±03/22
24/2±06/97
27/3±83/60
8/0±79/69
8/0±30/71
7/0±34/52

نتایج آزمون تحلیل واریانس با تکرار سنجش نشان داد ک بین میانگین های مختلوف
توووووووان انفجوووووواری( )F=209.366 ،p>0/0001و سوووووورعت (،p>0/0001
 )F=115.405در شرایط مختلف اختالف معنی داری مشاهده می شود .با توج بو
اثر معنی دار مشاهده شده در آزمون تحلیل واریانس با تکورار سونجش ،مقایسو هوای
دوب دو بنفرونی در جدول( )3نشان می دهد ک بین میوانگین هوای تووان انفجواری و
سرعت در شرایط مختلف آزمون تفاو معنی داری وجود دارد.
جدول( )3مقایس های دو ب دو بنفرونی برای توان انفجاری در شرایط مختلف اندازه گیری
آماره

توان
انفجاری

متغیر
بدون کشش و کشش
ایستا
بدون کشش و کشش
پویا

کشش ایستا و کشش پویا

سرعت

بدون کشش و کشش
ایستا
بدون کشش و کشش
پویا
کشش ایستا ـ
کشش پویا

اختالف

خطای

میانگین

معیار

-1/033

0/157

0/0001

-4/800

0/287

0/0001

-3/767

0/275

0/0001

0/487

0/070

0/0001

1/453

0/115

0/0001

0/966

0/102

0/0001

معنی  aداری

 :aیافت ها بر اساس تجزی و تحلیل آماری توسط آزمون آنوا با اندازه های تکراری
قرار داده شده است.
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بحث و نتیجهگیری

کشش ایستا از طریق تاثیر بر حساسیت رفلکسی و فعال سوازی گیرنوده هوای عمقوی
باعث بازدارندگی عصبی و در نتیج کاهش تعداد واحد های حرکتوی و کواهش تولیود
نیرو می شود .بر این اساس تحقیقا زیادی گزارش کرده اند ک کشش ایسوتا قبول از
فعالیت های بیهوازی باعث کاهش عملکورد انقباضوی ،سورعت و تووان تولیودی موی
شود(رایان .)2014،همچنین کشش ایستا با شد زیاد ممکن است تاثیر منفی بر فعوال
سازی عصبی عضالنی داشت باشد موجب کاهش معنوی دار حوداکثر انقبوا ارادی و
همچنین موجب اختالل جریان خون عضل هنگام کشش قرار گیرد و عملکرد را تحت
تاثیر قرار دهد .از طرف دیگر کشش پویا با مکانیسو احتموالی فعوال سوازی ثانویو و
افووزایش فعالیووت عصووبی بووا افووزایش رهووایش کلسووی در تووار عضووالنی و افووزایش
فسفوریالسیون سبب افزایش تولید نیرو و بهبود عملکرد متعاقب موی شوود .تحقیقوا
زیادی گزارش کرده اند ک کشش پویا قبول از فعالیوت هوای ورزشوی باعوث افوزایش
عملکرد توانی می شود (به و چاچی.)2011،
از این رو محالعا نشان داده اند بخش عمده ای از تاثیر حرکوا کششوی بور اجورای
متعاقب از طریق تاثیر در فعال سازی ثانوی اعمال می شود .ب طوری ک کشش ایستا
باعث کاهش و کشش پویا باعث افزایش فعالسازی ثانوی می شود .فعال سازی ثانویو
بر روی تارهای تند انقبا اثر باالتری دارد .بنابراین فعالیتهوایی مثول دوی سورعت و
پری ودن ،بیشووتر تحووت توواثیر پدی وده فعووال سووازی ثانوی و قوورار م وی گیرنوود(مانو ل و
همکاران .)2008،در همین زمین تحقیقا اخیر نشان داده است ک کشش پویا ضومن
برخورداری از خواص تمرینا کششی ایستا در پیشگیری از آسیب ،می تواند با افزایش
فعالیت عصبی عضالنی باعث تسهیل تولیود نیوروی انفجواری و بهبوود نتوایج تووان و
فعالیت عصبی-عضالنی در عملکرد متعاقب شود(رایان.)2014،
با توج ب نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد ک میزان توان انفجاری در کشش پویا
نسبت کشش ایستا بیشتر بود( ) p>0/0001ک این امر احتماالً ب دلیل این است ک
چون در فعالیت هایی مثل پریدن ،چرخ کشش کوتاه شدن عضال اهمیت دارد و از
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آنجایی ک برای یک چرخ کشش کوتاه شدن مناسب ،وجود یک واحد عضالنی
تاندونی سفت و محک ضروری می باشد ،لذا احتماال کشش پویا توانست است با
مکانیس احتمالی فعال سازی ثانوی و افزایش فعالیت عصبی با افزایش رهایش کلسی
در تار عضالنی و افزایش فسفوریالسیون موجب افزایش توان انفجاری در آزمودنی ها
شده است ،از سوی دیگر با توج ب اینک مقایس آزمون توان انفجاری در شرایط
کشش ایستا بهتر از بدن کشش بود( ) p> 0/0001می توان گفت ک احتماال
مکانیس های بیومکانیکی ک ب ویژگی های ویسکواالستیکی واحد عضالنی-تاندونی
مربوط است موجب می شود ک کشش ایستا با افزایش خاصیت اتساع پذیری این
بافت ها باعث شلی آن ها و کاهش انتقال نیرو از عضل ب استخوان و در نتیج
کاهش تولید نیرو و عملکرد می شود (مانو ل )2008 ،همچنین کاهش سفتی عضالنی
سبب افزایش طول استراحتی سارکومر می شود ک این خود می تواند با تغییر رابح
طول با تنش مان از تولید نیروی باال در عضل شود (هردا .)2008 ،از طرفی چون در
فعالیت هایی مثل پریدن ،چرخ کشش-کوتاه شدن عضال اهمیت دارد و از آنجایی
ک برای یک چرخ کشش کوتاه شدن مناسب ،وجود یک واحد عضالنی-تاندونی
سفت و محک ضروری می باشد ،لذا دور از ذهن نخواهد بود ک کشش ایستا ب علت
شل کردن واحد عضالنی –تاندونی سبب کاهش نتایج اجرایی در پرش عمودی شود.
در حالی ک در تحقیق حاضر دامن کشش ایستا از طول استراحت فراتر نرفت است،
بنابراین چون کشش عضل در محدوده طول استراحت می باشد سبب تانسیون بیشتر
عضل و متعاقب آن نیروی بیشتری شده است .با توج ب نتایج حاصل از این تحقیق
نشان داد ک میزان سرعت در کشش پویا نسبت کشش ایستا بیشتر بود ()p> 0/0001
ک این امر احتماالً از آنجایی ک کشش پویا با انقبا عضال آنتاگونیست همراه
است ،همچنین از آنجایی ک احتماال افزایش فعالیت الکتریکی عضل از اثرا پدیده
فعالسازی ثانوی و افزایش فعالیت عصبی ریش خلفی نخاع پس از یک انقبا
عضالنی است و کاهش زمان سرعت در آزمودنی ها شده باشد .از سوی دیگر با توج
ب اینک مقایس آزمون سرعت در شرایط کشش ایستا بهتر از بدن کشش بود
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) می توان گفت ک احتماال انجام چهار دقیقهای دوی نرم قبل از انجامp > 0/0001(
کشش توانست است دمای مرکزی بدن را افزایش دهد ک این امر خود موجب افزایش
سرعت ایمپالس های عصبی و انقبا های عضالنی سری تر و با نیروی زیاد تر در
 همچنین این احتمال نیز وجود دارد ک شد ایجاد شده در کشش.آزمودنی ها شود
ایستا در این پژوهش آنقدر نبوده است ک تاثیر منفی بر فعال سازی عصبی عضالنی و
 در نتیج کشش ایستا نیز توانست است تاثیرا،کاهش حداکثر انقبا ارادی شود
.مثبتی را بر سرعت اعمال کند
سپاسگزاری

.  سپاسگزاری می کنی،از هم عزیزانی ک در انجام این تحقیق ما را یاری دادند
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