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 چکیده

های ورزشی، پیشگیری از آسیب ورزشی و درمان صحیح از اهمیت بسزایی تمرینات گرم کردن به منظور اجرای موثر مهارت

باشند. در این پژوهش اثرات حاد سه نوع تمرین گرم کردن )کششی، پالیومتریک و تعلیقی( مورد مطالعه قرار برخوردار می

 سال،5/17±00/1 یسن نیانگیباشگاه پارس دراک شهرستان رشت با م ینفر از اعضا 20پژوهش،  نیا هایی. آزمودنگرفت. 

 کیدر قالب  هایاول آزمودن وزبودند. در ر لوگرمکی 00/61±42/4 یوزن نیانگیو م مترسانتی 4/174±78/85  یقد نیانگمی

ی)آزمون ، چابکمتر( 45)دو ، سرعتلک()آزمون لک آزمون تعادل شیآزمون شرکت نمودند. در پ شینفره در پ 20گروه 

گرفت.  مورد سنجش قرار کنانیباز)پرش سارجنت(  یو توان انفجارها()نشستن و رساندن دست یریانعطاف پذ ،نویز(ایلی

به  قهیدق 15بدن مشغول شدند و پس از آن به مدت  یبه گرم کردن عموم قهیدق 10ها به مدت  یآزمون آزمودن شیبعد از پ

این برنامه در ها پس آزمون گرفته شد.  یآزمون از همه آزمودن شیاختصاص داده شد و سپس همانند پ یگرم کردن کشش

شامل کشش عضله دوقلو به  یگرم کردن کششروزهای دوم و سوم به ترتیب برای تمرینات پالیومتریک و تعلیقی تکرار شد. 

 کشش و  دمر حالت به چهارسر عضله کشش ، بازبه حالت طاق نگهمستری عضله کشش ، پروانه کشش ، بازحالت طاق

 180 با مانع پرش مانع، با پاشامل: پرش جفت و تک کیومتریگرم کردن پال وتکلپر .بود  زدن زانو حالت به چهارسر عضله

. برنامه بود پاپهلو مانع تک زاگگزی پرش پا،جفت و تک مانع پهلو پرش جلو، به پاجفت و تک گزاگزی پر چرخش، درجه

پرس پا به حالت طاق باز با تسمه،  ن،یوارونه از طرف ییپارو ده،یشامل: جلو ران با تسمه در حالت خوابتعلیقی گرم کردن 

ها، با استفاده از آوری دادهپس از جمعاسکات، جلو بازو با تسمه و پشت بازو با تسمه بود.  ن،یها از طرف شنا با حرکت دست

تجزیه و تحلیل آماری انجام شد. به منظور بررسی تاثیر هر کدام از تمرینات روی متغیرهای  22نسخه  SPSSافزار نرم

( به منظور بررسی تفاوت بین گروهی ANOVAطرفه )وابسته استفاده شد. آزمون آنالیز واریانس یک-tپژوهشی از آزمون 

(، اما P<05/0دار تعادل شد)تعلیقی منجر به افزایش معنیبکار گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان داد که، تمرینات کششی و 

داری سرعت و چابکی (. تمرین پالیومتریک موجب افزایش معنیP>05/0داری ایجاد نکرد)تمرینات پالیومتریک تغییر معنی

زایش داری در مورد این دو متغیر نداشت. تمرین کششی موجب اف(، تمرینات کششی و تعلیقی تاثیر معنیP<05/0شد)

(. توان P>05/0داری در این زمینه نداشت)(، تمرینات پالیومتریک و تعلیقی تاثیر معنیP<05/0پذیری شد)داری انعطافمعنی

(، اما تمرین کششی P<05/0داری نشان داد)ها در اثر مداخله تمرینی پالیومتریک و تعلیقی افزایش معنیانفجاری آزمودنی

-های عملکردی بازیکنان جوان فوتبال تفاوت معنی(. در مورد تمام شاخصP>05/0نداشت) داری روی این متغیرتاثیر معنی

توان گفت، به منظور ارتقای های پژوهش میطور کلی با توجه به یافتهبهکردن مشاهده شد. داری بین سه روش متفاوت گرم

ا توجه به ماهیت تمرین و شاخص مورد نظر های مختلف گرم کردن بهای عملکردی بازیکنان فوتبال استفاده از روششاخص

 شود.ممکن است منجر به نتایج مطلوب 
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