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 چکیده

، سرعت عکس یبر چابک ایو پو ستایا یکشش ناتیتمر ياجرا بیترت ریتاث پژوهش حاضر با هدف بررسی

تست  3. هر آزمودنی پایه چهارم ابتدایی انجام شددختر  بر روي ده دانش آموز و انعطاف پذیري العمل

شامل سه وضعیت کشش (بدون کشش، اول کشش ایستا بعد پویا و اول کشش پویا بعد ایستا) را انجام داد. 

دقیقه جاگینگ و دو دقیقه استراحت و انجام وضعیت کششی مربوطه، متغیرهاي  4در هر تست بعد از 

پذیري در آزمودنی ها انداز گیري شد. بر اساس نتایج به دست سرعت عکس العمل، چابکی و انعطاف 

آمده از آزمون تی همبسته، فعالیت کششی اول ایستا بعد پویا بر متغیر سرعت عکس العمل و انعطاف 

حال فعالیت کششی اول پویا بعد ایستا بر متغیر  پذیري تاثیر معناداري داشته اما بر چابکی تاثیر ندارد با این

العمل و انعطاف پذیري و چابکی تاثیر معناداري دارد. آزمون تحلیل واریانس یکطرفه نشان  سرعت عکس

داد بین میانگین متغیر سرعت عکس العمل، چابکی و انعطاف پذیري، بین سه موقعیت (بدون کشش ـ اول 

حقیق حاضر نشان ). نتایج تP>0.05( شود ایستا بعد پویا ـ اول پویا بعد ایستا) اختالف معناداري دیده نمی

می دهد که بین تاثیر ترتیب انجام فعالیت کششی ایستا و پویا بر سرعت عکس العمل و انعطاف پذیري 

تفاوت معنی داري وجود ندارد و فعالیت کششی اول ایستا بعد پویا و فعالیت کششی اول پویا بعد ایستا هر 

ند. با این حال نتایج نشان داد که فعالیت دو تاثیر معنی داري بر سرعت عکس العمل و انعطاف پذیري دار

کششی اول پویا بعد ایستا تاثیر معنی داري بر چابکی داشته اما فعالیت کششی اول ایستا بعد پویا بر چابکی 

 تاثیر ندارد.

 واژگان کلیدي: چابکی، انعطاف پذیري، سرعت عکس العمل، ترتیب کشش ایستا و پویا

    
 This study aimed to evaluate the effect of the implementation of static and dynamic stretching exercises on 
agility, reaction time, flexibility in ten students were in fourth grade. The participants in nine separate sessions 
did both stretching protocols (static and dynamic) and no stretch (each session). In all meetings of the 
participants after 4 minutes jogging and two minutes rest; in the first three session they did agility, reaction time, 
flexibility tests, in the second  three session after protocol of  dynamic after static stretching session they did 
agility, reaction time, flexibility tests; in the third three session after protocol of stretching after dynamic static 
session they did agility, reaction time, flexibility tests. Based on the results of the one-sample t-test activity 
status (first static after dynamic) variable on reaction time and flexibility is a significant impact, as well as 
activity in the position (first dynamic after static) varying the reaction time and flexibility and agility has a 
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significant impact. But activity in the position (first static after dynamic) are not significantly impact the 
variable agility. Also based on the results of analysis of variance between the variable of reaction speed, agility 
and flexibility, between three positions (without the stretching- first dynamic after static- first static after 
dynamic) not seen a significant difference (P> 0.05). So according to the results, it seems, the implementation of 
static and dynamic stretching significant impact on performance of agility, flexibility and speed of reaction, but 
the protocol of dynamic and static stretching impact on the implementation of the agility, flexibility and speed 
of reaction does not effect. 
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  مقدمه

حد کافی مورد توجه قرار  نرمش و حرکات کششی شاید مهمترین مباحث تربیت بدنی باشد که معموال به

). پژوهش هاي اخیر نشان داده اند کشش ایستا قبل از رویدادهاي بی هوازي مانند حداکثر 1نمی گیرد(

کی و زمان واکنش  باعث کاهش عملکرد می تولید نیرو، قدرت، توان، پرش عمودي، دو سرعت، چاب

ن گرم کردن به این نتیجه رسید که تفاوت معنی داري بی ) در پژوهش خود2009چاوواچی (). 4شود(

) در پژوهش خود 2003بی شاپ (). 6(استاتیک و یا پویا بر چابکی، سرعت و عملکرد پریدن وجود ندارد

بعد از پویا قبل از عملکرد، تاثیر قابل توجهی بر روي  به این نتیجه رسید که انجام حرکات کششی ایستا

به ) در مطالعه خود 1392). آرش محمودي طبس (5سرعت، چابکی و توان( پرش عمودي) نمی گذارد(

تمرینات کششی ایستا اثر معناداري بر روي انعطاف پذیري عضالت همسترینگ  این نتیجه رسید که

در ارتباط با آثار کشش پویا و ایستا و ترتیب اجراي آنها بر  در واقع نتایج ناهمسو). 2ت(گذاشته اس

عملکرد ما را بر آن داشت تا تحقیق حاضر را با هدف بررسی تاثیر ترتیب حرکات کششی ایستا و پویا بر 

  فاکتورهاي چابکی، سرعت عکس العمل و انعطاف انجام دهیم. 

  شناسی تحقیق  روش

بعد و انعطاف پذیري را  آزمون هاي چابکی، سرعت عکس العمل ده آزمودنی دختر پایه چهارم ابتدایی

ازقرار گرفتن در سه وضعیت کشش ایستا بعد از پویا، کشش پویا بعد از ایستا (گروه آزمایش) و بدون 

کشش ایستا  دقیقه جاگینگ و دو دقیقه استراحت بود را انجام دادند. 4کشش(گروه کنترل) که متعاقب 

ه عضالت اصلی مورد استفاده در فاکتور هاي چابکی، انعطاف پذیري و سرعت شامل نه حرکت روي گرو

عکس العمل از جمله چهار سر ران، همسترینگ، اداکتورها، سولئوس، گاسترو و خم کننده هاي مفصل ران 

ثانیه استراحت بین ست ها و مدت  10ست  با  3ثانیه اي در  15تکرار  5بود. براي هر حرکت کششی 

ثانیه انجام شد. کشش پویا نیز روي همان گروه عضالت و به همان ترتیب، به مدت  15ش زمان هر کش

ثانیه کشش انجام شد. براي آزمون بررسی تاثیر فعالیت کششی اول ایستا بعد پویا و فعالیت کششی اول  15

تاثیر ترتیب پویا بعد ایستا بر متغیرهاي تحقیق از آزمون پارامتریک تی همبسته و همچنین براي مقایسه 

) و از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده ANOVAاجراي کشش ها از تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه (

 شد

  ها  یافته

آورده شده است. فعالیت کششی اول ایستا بعد پویا بر متغیر سرعت  1نتایج آزمون هاي مختلف در جدول 



بر چابکی تاثیر ندارد با اینحال فعالیت کششی اول عکس العمل و انعطاف پذیري تاثیر معناداري داشته اما 

پویا بعد ایستا بر متغیر سرعت عکس العمل و انعطاف پذیري و چابکی تاثیر معناداري دارد. با اینحال نتایج 

آزمون تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد که بین میانگین متغیر سرعت عکس العمل، چابکی و انعطاف، در 

ش ـ اول ایستا بعد پویا ـ اول پویا بعد ایستا) اختالف معناداري وجود سه موقعیت (بدون کش

  ).P>0.05ندارد(

. نتایج مربوط به آزمون تی همبسته در بررسی تاثیر فعالیت کششی پویا بعد از ایستا و فعالیت کششی ایستا بعد 1جدول 

  از پویا بر متغیرهاي تحقیق

 متغیر سرعت عکس العمل چابکی انعطاف

 پروتکل تمرینی پویا بعداز ایستا ایستا بعداز پویا پویا بعداز ایستا ایستا بعداز پویا پویا بعداز ایستا بعداز پویاایستا 

 سطح معناداري 021/0 001/0 357/0 007/0 030/0 002/0

  بحث و نتیجه گیري  

) و فعالیت P=0.021با توجه به نتایج پژوهش حاضر، می توان گفت فعالیت کششی پویا بعد از ایستا (

) تاثیر معناداري بر اجراي فاکتور سرعت عکس العمل دارد. نتایج P=0.001کششی ایستا بعد از پویا (

) و فعالیت کششی ایستا بعد از P=0.030پژوهش حاضر نشان داد که فعالیت کششی پویا بعد از ایستا (

اضر با نتایج حاصل از پژوهش آرش ) تاثیر معناداري بر روي انعطاف دارد. نتایج حP=0.002پویا (

) همسو می باشد. همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که فعالیت کششی پویا بعد از 2محمودي طبس(

) 4) و بی شاپ (5) که با نتایج پژوهش چاوواچی(P=0.357ایستا تاثیر معناداري بر روي چابکی ندارد (

پویا تاثیر معناداري بر اجراي فاکتور چابکی دارد همخوانی ندارد. اما فعالیت کششی ایستا بعد از 

)P=0.007)همخوانی دارد. شاید از عواملی که بتواند 4) و بی شاپ(5) که با نتایج تحقیق چاوواچی (

تناقض میان یافته ها در این پژوهش را توجیه کند، مرحله گرم کردن قبل از حرکات کششی ویا عامل سن، 

ي بودن آزمودنی ها باشد. براي مثال، در پژوهش بی شاپ و چاوواچی جنسیت و یا مبتدي یا حرفه ا

آزمودنی ها قبل از فعالیت اصلی تنها حرکات کششی را انجام دادند، در حالی که در پژوهش حاضر 

آزمودنی ها قبل از حرکات کششی، چهار دقیقه جاگینگ انجام دادند. بنابراین با توجه به نتایج حاصل، 

پروتکل کشش پویا بعد از ایستا در برنامه گرم کردن قبل از فعالیت ورزشی استفاده نشود  توصیه می شود از

  و در صورت نیاز پروتکل کشش ایستا بعد از پویا جایگزین شود. 
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