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هر آنچه باید درباره مکملهای پروتئینی بدانید.

تاثـیر ورزش بر عملکرد روحـی و جسمی کودکان استثنایی

معرفی و مقایسه تمرینات  HIITو HIFT

استعدادیابی در ورزش

تأثیر تمرین تکواندو بر عملکرد شناختی در نوجوانان مبتال به اختالل بیش فعالی و کمبود توجه

مزایای تمرینات مقاومتی و معرفی تمرینات معلق TRX

الﺎﻳر ﻳﻮﮔﺎ
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سخن سردبیر
به نام خدایی که جان آفرید /زمین و زمان و مکان آفرید.
بــا ســام و دورد بــه خدمــت همــه عزیــزان ورزشــکار و دوســتداران ورزش ،امــروزه ورزش یکــی از امــوری
اســت کــه بــه عناویــن مختلــف در جهــان مطــرح شــده و گــروه زیــادی بــه اشــکال گوناگــون بــا آن ســرو کار
دارنــد .عــدهای از مــردم ،ورزشــکار حرفـهای انــد و گروهــی ورزشــکار آماتــور .گروهــی طرفــدار و عالقــه منــد بــه

فصلنامه علمی عصـــــر ورزش

ی ورزشــی بــوده ،وعــدهای نیــز از راه ورزش امــور زندگــی
ورزش و دیــدن برنامــه هــا ،مســابقات و نمایشهــا 
خویــش را میگذراننــد.
ورزش بــر روی جســم و روحیــه فــرد بســیار تاثیــر گــذار اســت پــس ورزش را همیشــه در برنامــه خــود قــرار
دهیــم .ورزش یکــی از مفیدتریــن و ســالمترین ســرگرمیهایی اســت کــه میتوانــد اوقــات فراغــت جوانــان
و نوجوانــان را پــر کنــد .انجــام فعالیتهــای بدنــی مــداوم بهتریــن و ســالمترین راه بــرای کنتــرل وزن و
حفــظ نســبت «ماهیچــه بــه چربــی» اســت بــا توجــه بــه اینکــه هــر کــس دارای وضعیــت بدنــی مخصــوص
بــه خــود اســت ،همــه از برقــراری تعــادل بیــن چربــی و ماهیچــه در بــدن ســود خواهــد بــرد .در اثــر ورزش
توســط قلــب ،ســوخت و ســاز
و اکســیژن گیــرى بهتــر دســتگاه تنفّ ــس و خــون رســانى بیشــتر بــه انــدام هــا ّ
بــدن افزایــش یافتــه و بــر اثــر آن ،چاقــى برطــرف مــى شــود .ورزش ،کاهــش وزن را تســریع مــى کنــد و بــه
حفــظ وزن در انــدازه معیــن کمــک مىنمایــد .قنــد و چربــى خــون توســط ورزش کاهــش و انــرژى بــدن
افزایــش مىیابــد.
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باقرشجاع انزابی
سردبیر نشریه عصر ورزش

اینفوگرافیک اعضای نشریه عصر ورزش
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دکتر رضا فرضیزاده
مشاور علمی

نیما حسنزاده
مدیر مسئول

باقرشجاع انزابی
سردبیر

هیئت تحریریه
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امید یوسفی
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شیرین حسینزاده

شهره صمدپور

ثمین مهر ینژاد

مکمـــل

نویسنده :دکتر سعید علی حسینی

بـر اسـاس قانـون کنگـره امریـکا در اکتبـر (  ) 1994بـا عنـوان« ،اعالمیه بهداشـتی و آموزشـی مکملهـای تغذیه»
یـک مکمـل تغذیـهای هـر محصولی غیـر از توتون و تنباکو اسـت که بـه منظور کامل کـردن رژیم غذایـی از طریق
دهـان وارد بـدن میشـود و شـامل ویتامینهـا ،مـواد معدنی ،گیاهـان دارویی یا سـایر گیاهان ،اسـیدهای آمینه
و مـوادی ماننـد آنزیمهـا ،بافتهـا و مـواد ترشـحی غـدد متابولیکـی اسـت .در ادامـه ایـن قانون بیان میشـود
کـه مکملهـا بایـد بـه فـرم دارویـی دربیاینـد ،میتوانند به صـورت قرص ،کپسـول و مایع وجود داشـته باشـند و
صـرف نظـر از شـکل مکمـل ،اعالمیه مذکـور ،مکملهای غذایـی را در یک گروه ویژه در دسـته غذاها قـرار میدهد
و نـه جـزو داروهـا و تأکیـد میکنـد کـه در برچسـب آنهـا کلمـه مکمـل غذایـی ذکر شـود که بـرای پیشـگیری یا
درمان نمیباشـند.
کاملا مانند داروهاسـت از زمانهای بسـیار پیش حتی زمانی که داروسـازی
قدمـت تولیـد و یـا مصـرف مکملها
ً
بـه صـورت امـروز متداول نبود ،گاهی پزشـکان موادی را کـه کمبود آن را موجـب بیماری میدانسـتند ،به بیماران
و افـراد سـالم یـك منطقـه در معـرض خطـر ،تجویـز میکردنـد .در حقیقت مکمـل یاری یعنـی جبـران کمبود یك
مـاده مغـذی کـه بـدن بـه آن نیـاز دارد و غذاهـای موجود به هـر دلیلـی نمیتوانند آنـرا تامین کننـد از زمانهای
بسـیار قدیـم ایـن روش اسـتفاده در طب سـنتی وجود داشـته اسـت .علـت اصلی تولیـد مکملها نیاز انسـانها
اسـت و بخـش عظیمـی از مکملهـای غذایـی و دارویـی بـا هدف کمـك به ارتقا سلامت افـراد تهیه میشـود و
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از ایـن نظـر تولید ایـن محصوالت خـود ارزش باالیی دارد.

جهـت کاربرد در انسـان بـه منظـور تکمیل نیـاز تغذیهای،

مکملهـای غذایـی خصوصـاً در مناطق محروم کشـورهای

افزایـش دریافـت تغذیهای و یا ایجاد یـك اثر فیزیولوژیك

فقیـر که سـوء تغذیـه رواج دارد و در بحرانهـا مانند زلزله

میباشـند.

و سـیل که ممکن اسـت مردم منطقـه ای را برای مدتی در
معـرض خطر کمبودهـای تغذیـهای بگذارد ،بسـیار حیاتی
و ارزشـمندند علاوه بـر این بـا توجه بـه افزایـش امید به
زندگـی ،مکملهـا اگر درسـت مصـرف شـوند ،میتوانند تا
حـد زیـادی بـه توانمنـدی بهتـر افـراد در سـالهای بعدی
زندگـی کمـك کننـد ،بـرای مثـال در بسـیاری از کشـورها
مصـرف مکمـل کلسـیم همـراه بـا ویتامیـن دی ،بصـورت
همگانـی توصیـه میشـود نباید فرامـوش کنیم کـه تغذیه
مناسـب اصـل اسـت ولی اگـر به دالیلـی تغذیه مـا نتواند
نیازهـای مـا را تامیـن کنـد مصـرف مکملهـا ضـروری و

مکملهای غذایی
در بسـیاری از مـوارد مکمـل غذایی در سلامتی و عملکرد،
نقـش مهمـی بـه عهـده دارد .رایجتریـن نمونـه زمانـی
اتفـاق میافتـد کـه گروههـای غذایـی و یا غذاهـای اصلی
رژیـم غذایـی بـه سـبب حساسـیت غذایـی ،بایـد کاملا
حـذف شـوند .هنگامی که اشـخاص بـه پروتئین شـیر گاو
حساسـیت دارنـد ،مکملهای مـواد معدنـی و ویتامینها
بـرای سلامت اسـتخوان ضـروری هسـتند .ممکن اسـت
مکمـل بـه شـکل تقویـت غذایـی ،ماننـد مقـدار اضافـی

سـازمان غـذا و داروی ایـران نیـز در تعریـف خـود،

مکملهـا بـا اسـتفاده از مایعـات ،قرصهـا و کپسـولها،

مکملهـای غذایـی را منابعـی از مواد مغـذی (ویتامینها
و مـواد معدنـی) یـا دیگـر مـواد بـا اثـر تغذیـهای یـا
فیزیولوژیـک ماننـد گیاهـان ،مـواد خوراکـی طبیعـی و
مصنوعـی ،اسـیدهای آمینـه ،قندهـا ،چربیهـا ،آنزیمهـا
و پروبیوتیکهـا میدانـد کـه بـه تنهایـی یـا بـه صـورت
ترکیبـی بـا دیگـر مـواد ،در دسـترس بـوده و عمدتـاً بـه
اشـکال متـداول ماننـد کپسـول ،قـرص ،شـربت ،پـودر،
گرانـول ،سـافتژل ،قطـره ،ورقههـای خوراکـی و هـر شـکل
خوراکـی دیگـر عرضه شـده و دارای فرموالسـیون خاص و
ثابـت قابـل اندازه گیری توسـط انسـان به منظـور تکمیل
نیـاز تغذیـهای ،افزایـش دریافـت تغذیه ای یـا ایجاد یک

روزانـه همـراه با مـواد مغـذی مصرف شـوند.
بیشـتر رژیـم غذایـی با توجـه به کمبـود دانـش تغذیهای،
سـبک زندگی پرمشـغله و یا دیگر دالیل ،ناخواسـته ناقص
هسـتند .در ایـن مـورد مکمل روزانـهی مولتـی ویتامین و
مـواد معدنـی به عنـوان بیمه نامـهای برای بهبود سلامتی
و پیشـگیری از بیمـاری پیشـنهاد شـده اسـت .وظیفـه
مکمـل غذایـی در ورزش بهبـود عملکـرد اسـت .امـا هیـچ
چیـزی جایگزیـن یـک رژیـم کامـل و مغـذی نمیشـود.
اگـر چـه در مـواردی ورزشـکاران بـا توجـه بـه نیازهـای
اضافیشـان ،از مکملهـا اسـتفاده میکننـد؛ امـا ،قـادر
بـه مصـرف مقادیـر زیاد مـواد غذایی نیسـتند .بـه صورت

اثـر فیزیولوژیـک میباشـند.

طبیعـی ورزشـکاران بـه رقابـت عالقهمنـد هسـتند .آنـان

مکملها شـامل دسـته بندیهـای رژیمی -غذایی -ورزشـی

ممکـن اسـت عالقهمنـد بـه عملکـرد بهتر نسـبت بـه رقبا

و  ...منابعـی از مـواد مغـذی (ویتامینها و مـواد معدنی)
یـا دیگـر مـواد بـا اثـر تغذیـهای یـا فیزیولوژیـك ماننـد
گیاهـان ،مـواد خوراکـی طبیعـی و مصنوعـی ،اسـیدهای
آمینـه ،قندهـا ،چربیهـا ،آنزیمهـا ،پروبیوتیكهـا ،یـك
عصـاره میباشـند کـه بـه تنهایـی یـا بـه صـورت ترکیبـی
بـا دیگـر مـواد به اشـکال متـداول ماننـد کپسـول ،قرص،
شـربت ،پـودر ،گرانول ،سـافت ژل ،آمپول خوراکـی ،قطره،
ورقههـای خوراکـی و هـر شـکل خوراکی دیگر عرضه شـده
و دارای فرموالسـیون خـاص و ثابـت قابـل اندازهگیـری

باشـند یا ممکن اسـت برای به حداکثر رسـاندن پتانسـیل
و تواناییهـای شـخصی خـود رقابـت نمایند .ایـن انگیزه
بـرای موفقیـت ،باعـث رشـد بـا ثبـات فـروش مکملهای
ورزشـی در بـازار شـده اسـت .در تمـام سـطوح رقابتها،
بسـیاری از ورزشـکاران ،از عوامل و مواد شیمیایی استفاده
میکننـد و اعتقـاد دارنـد کـه یک مـاده خاص ،بـه صورت
مثبتـی میتوانـد بـر قـدرت ،تـوان و یـا اسـتقامت فـرد
تأثیـر داشـته باشـد .به ایـن ترتیب ،تالش برای دسـتیابی
بـه حداکثـر عملکـرد فیزیکی و یـا تواناییهـای مطلوب به
زمانهـای بسـیار گذشـته بـاز میگـردد.

انجمن علمی فیزیولوژی ورزشی

مـاده تغلیـظ شـده ،متابولیـت ،یـك تکمیـل کننـده و یك
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حیاتی هسـتند.

کلسـیم و ویتامیـن  Aو  Dو شـیر سـویا باشـد .همچنیـن،
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علل مصرف مکملها
چندیـن ارزیابـی در مقیـاس بـزرگ در زمینـه اسـتفاده از

( ،)2009سلامتى و افزایـش عملکـرد ،در تحقیـق تیـان و

ن ایـاالت متحـده انجـام گرفته
مکمـل در میـان شـهروندا 

همـکاران ( ،)2009انـرژی زایـی ،سلامتى و افزایـش توده

اسـت .اسـلون در تحقیق خود 2590 ،شـهروند آمریکایی را

عضالنـى ،در تحقیـق کوبرینـر )2009( ،افزایـش عملکـرد و

بـه طـور معمـول از معملهای گیاهـی ویتامینهـا و مواد

در تحقیـق پتروژکـى و همـکاران ( ،)2008بـر روی جوانـان

معدنـی اسـتفاده میکردنـد ،مورد بررسـی قـرار داد .عالوه

نخبـه ورزشـکار ،افزایـش قـدرت ،ریـکاورى و عدم آسـیب

بـر آن  ٪۱۴افـراد ،اسـتفاده از یک مکمل گیاهـی را در طول

دیدگـی از جملـه دالیـل مصـرف مکمـل بودنـد و گـزارش

دوره  ۷روز قبلـی گـزارش دادنـد .دالیـل عمومـی و رایـج

شد .

بـرای اسـتفاده مکملها و گیاهان دارویی شـامل سلامتی
( ،)٪۱۶التهـاب مفصـل ( ،)٪۷تقویـت حافظـه ( ،)٪۶انرژی
( )٪۵و تقویـت دسـتگاهایمنـی ( )۵٪عنوان شـده اسـت.
پژوهـش بـزرگ دیگـری در بررسـی اسـتفاده از مکملهـا
نشـان داد کـه اسـتفاده مکمـل در بیـن افـراد مسـن،

فصلنامه علمی عصـــــر ورزش

غیرچـاق ،سـفید پوسـتان ،زنـان ،غیـر سـیگاریها ،افـراد پر
تحـرک ،و کسـانی کـه فیبـر و میوه زیـاد مصـرف میکنند،
بیشـتر اسـت .پرکیـن و همکارانش در یک تحقیـق از ۱۰۰۰
دانشـجو نشـان دادند کـه  ٪26/3از دانشـجویان از مکمل
گیاهـی اسـتفاده میکننـد و  ٪۱۶نیـز در گذشـته اسـتفاده
میکردنـد .جینسـینگ اکیناسـه ،پـودر پروتئین اسـیدهای
آمینـه و ژینگـو بیلوبـا مکملهـای رایجـی بودند کـه مورد
اسـتفاده قرار گرفتـه بودند .افزایش انـرژی ( ،)61/2کاهش
وزن ( ،)٪۳۸سـوزاندن چربـی ( ،)٪36/1مکمل رژیم غذایی
نامناسـب ( ،) ٪35سـاختن عضله ( )٪27/8و از بین بردن
اسـترس بـر بهبـود خلـق و خـو ( )٪24/7دالیـل اسـتفاده
از مکملهـا بـوده اسـت .بـه نظـر میرسـد دالیل اسـتفاده
مکملهـا در بیـن دانشـجویان بیشـتر بـرای عملکـرد و
ظاهر مناسـب میباشـد در حالـی که در بین مـردمایاالت
متحـده برای سلامتی اسـتفاده میشـود.
دانـش و دالیـل و انگیزههـای مصرف مکملهـای مختلف
ورزشـکاران توسـط ورزشـکاران ورزشـکاران دالیل متعددی
را بـرای مصـرف ایـن محصـوالت ذکـر میکننـد کـه برخی
از آنهـا عبـارت انـد از  :افزایـش عملکـرد و تـوان ورزشـی،

انجمن علمی فیزیولوژی ورزشی
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تسـریع در بازتوانـی و کاهـش آسـیبهای عضالنـی.
مهمتریـن دالیـل مصـرف مکملهـا در بیـن ورزشـکاران
ایـران و سـایر کشـورها ،افزایـش حجـم عضلات ،عملکرد
ورزشـی ،عملکـرد دسـتگاه ایمنـی بدن و سلامتی اسـت.
در پژوهـش کیمیـو و سـیمیو ( ،)2009عـدم تغذیـه کافـى
وبرتـر ی جویـى در عملکـرد در تحقیـق بـران و همـکاران

بررسـی مصـرف مکملهـای غذایی در میان کشـتی گیران
نخبـه ایـران ارتباط میـان نوشـابههای انـرژ یزا و افزایش
اسـتقامت و نیـز رابطـه بیـن قـدرت و کراتیـن بـه همـراه
پروتئیـن وی کشـف شـد .امـا ،بـه طورکلـی ناهمخوانـی
معنـاداری بیـن منطـق مصـرف بسـیاری از مکملهـا
و کاربـرد واقعـی کـه ورزشـکاران عنـوان میکننـد وجـود
داشـت .ایـن مشـکل عمدتـاً بیـن مصـرف مکملهـا بـا
منطـق و انگیـزه بهبـود عملکـرد در جوانـان  19تا  29سـال
یاد شـد .امیرساسـان و همکاران ( )2011در بررسـی مصرف
مکملهـای تغذیـهای در میـان کشـتیگیران نخبـه ایـران
بهبـود عملکـرد را اصلیتریـن دلیـل مکملگیـری از سـوی
ورزشـکاران عنـوان کردنـد .در تحقیق حضـوری و همکاران
( )2012بـر روی  150ورزشـکار شـهر تبریـز تأمیـن نیازهـای
تغذیـهای اصلیتریـن دلیـل مصـرف مکمـل ذکـر شـد.
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نظرسـنجیهای بیـن المللـی نشـان میدهـد که دو سـوم

میلیـارد دالر فـروش کل مکملهـای غذایـی و محصـوالت

از  3887ورزشـکار رشـته نخبـه بزرگسـاالن و بزرگسـاالن و

وابسـته بـه رژیـم غذایی مربـوط به آن سـال بوده اسـت.

شـرکتکنندگان در مسـابقات قهرمانـی جهان یـک یا چند
مکمـل رژیـم غذایـی حـاوی مـواد تشـکیل دهنـده ماننـد
ویتامینهـا ،مـواد معدنـی ،کراتیـن ،کافئین ،و اسـیدهای
آمینـه مصـرف میکننـد .مصـرف مکمـل بـا افزایش سـن
افزایـش یافتـه و در بیـن زنـان شـایع تـر از مـردان بـود.
در یـک نظرسـنجی از  1248دانـش آمـوز در سـن  16سـال
و باالتـر در پنـج کالـج و دانشـگاه ایـاالت متحده در سـال
 ،2010- 2009مشـخص شـد کـه  ٪66از دانـش آمـوزان از
مکملهـای غذایـی اسـتفاده میکننـد .دالیـل اسـتفاده
شـامل افزایـش قـدرت عضالنـی ( ٪20کاربـران) ،تقویـت
عملکرد ( ٪19کاربران) و افزایش اسـتقامت ( ٪7از کاربران)
محصـوالت گرفته شـده بـرای این اهداف شـامل پروتئین،
محصـوالت ترکیبـی بودند.

اسـتفاده در بزرگسـاالن از مـواد تقویـت کننـده عملکـرد،
نتیجـه گرفـت کـه پروتئیـن ،کراتیـن و کافئیـن رایجترین
ترکیبـات هسـتند و میـزان مصـرف آنهـا بـا افزایش سـن
افزایـش مییابـد .اگرچـه ورزشـکاران از ایـن ترکیبـات
بیشـتر از افـراد غیرتلخ اسـتفاده میکردند ،امـا نوجوانانی
کـه درگیـر فعالیتهـای ورزشـی سـازمان یافتـه نیسـتند،
اغلـب آنهـا را بـرای تقویـت ظاهـر خـود میگرفتنـد.
بررسـی  106698پرسـنل ارتش آمریكا در سـال 2008-2007
نشـان داد كـه  ٪22/8از مـردان و  ٪5/3از زنـان از مصرف
مكملهـای بـدن سـازی مانند كراتیـن و اسـیدهای آمینه
و  ٪40/5از مـردان و  ٪35/5از خانمهـا اسـتفاده كـرده
انـد .مکملهـای انـرژی کـه ممکـن اسـت حـاوی کافئین
و یـا گیاهـان تقویت کننـده انرژی باشـد .اسـتفاده از این

در یـک نظرسـنجی ملـی از حـدود  21000ورزشـکار کالـج

محصـوالت بـا اعـزام بـرای مقابله بـا موقعیتهـا ،جوانی

آمریکایی ،پاسـخ دهندگان از مصـرف محصوالت پروتئینی

بیـش از  29سـال ،فعـال بودن جسـمی و گـزارش یا کمتر

( ،)٪41/7نوشـیدنیهای انـرژ یزا ( ،)٪28/6کراتیـن (،)٪14

از سـاعت خـواب در شـب ارتبـاط مثبت داشـت.

اسـیدهای آمینـه ( ،)٪12/1مولتـی ویتامینهـا بـا کافئیـن
( )٪5/7خبـر دادنـد .بتا-هیدروکسـی بتا-متیـل بوتیـرات
( HMB؛  ،)٪0/2دهیدراپیاندروسـترون ( DHEA؛ ،)٪0/1
و یـک ترکیـب نامشـخص از تقویـت کننده تستوسـترون
( )٪1/6به جز نوشـیدنیهای انرژی زا ،مردان بسـیار بیشتر
از زنـان محصـوالت ارتقـاء دهنده عملکرد داشـتند .در بین
ورزشهایـی کـه بیشـترین درصـد کاربـران محصـوالت
تقویـت کننـده را داشـتند،هاکی روی یـخ ،کشـتی و بیس
بـال در بیـن آقایـان و والیبـال ،شـنا وهاکـی روی یـخ در
بیـن بانـوان بودند.
مکملهـای غذایـی برای تقویـت ورزش و عملکرد ورزشـی
در اشـکال مختلفـی از جملـه قـرص ،کپسـول ،مایعـات،
پودرهـا و میلههـا بـه وجـود میآیـد .بسـیاری از ایـن
متنوع هسـتند .از جملـه ترکیبات رایجتر اسـیدهای آمینه،
پروتئیـن ،کراتیـن و کافئیـن اسـت .طبـق یـک تخمیـن،
فـروش خـرده فروشـی دسـته مکملهـای تغذیـه ورزشـی
در سـال  2016بالـغ بـر  5/67میلیـارد دالر  %13/8از 41/16

کسـانی کـه در سـطح ملی یا بیـن المللی رقابـت میکنند)
بیشـتر از همتایـان غیـر نخبـه خـود از مکملهـای غذایی
اسـتفاده میکننـد .مکملهـای مورد اسـتفاده ورزشـکاران
زن و مرد مشـابه اسـت ،با این تفاوت که تعداد بیشـتری
از خانمهـا از آهـن اسـتفاده میکننـد و تعداد بیشـتری از
مـردان ویتامیـن  ،Eپروتئیـن و کراتین را مصـرف میکنند.
بـرای اینکـه هـر فـرد بـه بهتریـن شـکل ممکـن از لحـاظ
جسـمی عملکرد خـود را انجـام دهد ،رژیم غذایـی کافی و
هیدراتاسـیون کافی حیاتی اسـت .دسـتورالعملهای رژیم
غذایـی بـرای آمریکاییهـا چنیـن برنامـه غذایـی را برای
همـه توصیـه میکنند .ورزشـکاران بـه مقادیر کافـی روزانه
کالـری ،مایعـات ،کربوهیدراتهـا برای حفظ سـطح گلوکز
خـون و جایگزیـن گلیکـوژن ماهیچـه ای نیـاز دارنـد؛ بـه
طـور معمـول  3تـا  10گـرم در کیلوگرم وزن بـدن ،پروتئین
 1/2تـا  2گـرم بـر کیلوگـرم وزن بـدن ،چربـی  20تـا 35
درصـد کل کالـری و ویتامینهـا و مـواد معدنـی.
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محصـوالت حاوی مـواد بی شـماری در ترکیبـات و مقادیر

ورزشـکاران نخبـه (به عنـوان مثال ،ورزشـکاران حرفه ای و
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اسـیدهای آمینـه ،مکملهـای گیاهـی ،کافئیـن ،کراتین و

آکادمـی اطفـال آمریـکا ،در بررسـی مطالعـات مربـوط بـه
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هر آنچه باید درباره
مکملهای پروتئینی بدانید.
نویسنده :امید یوسفی

اهمیت تعادل خالص پروتئین
اجـزای عملکـردی عضلـه اسـکلتی متشـکل از دو پروتئیـن عمـده و اصلـی اسـت  :آكتیـن و میوزیـن .میوزیـن
پروتئیـن اصلـی در افزایشانـدازه عضلـه اسـت .از این رو میوزیـن هنگام بررسـی و مطالعه تغییرات تـوده عضله،
بیشـتر توجـه بیوشیمیسـتهای ورزشـی را بـه خـود جلـب میکند .طبـق یـک نظریه جامـع ،هیپرتروفـی عضله
میتوانـد بـه طـور خالصه بـه عنوان وضعیـت تعادل خالـص پروتئین مطرح شـود .تعـادل خالص پروتئیـن برابر
بـا سـنتز پروتئیـن عضله منهـای تجزیه پروتئین عضله اسـت .بـرایاین کـه هیپرتروفی عضله اسـکلتی روی دهد
بایـد تعـادل خالـص پروتئیـن مثبت باشد(سـنتز بایـد فراتر از تجزیه باشـد) .همان طور که قبال اشـاره شـد تعادل
خالـص پروتئیـن در حالـت اسـتراحت و در غیـاب تحریک ناشـی از فعالیـت و مصرف مواد مغذی به شـکل منفی
میباشـد .تمریـن مقاومتـی بـرای ایجـاد تحریـک الزم بـه منظـور هیپرتروفی عضالت اسـکتی ضروری اسـت .با
ایـن حـال زمانـی کـه تمریـن مقاومتی به تنهایـی و در غیاب دخالـت تغذیـهای و مکملها انجام میشـود ،تعادل
خالـص پروتئیـن بـه نقطـه مـورد نظـر کهایجـاد شـرایط آنابولیکـی اسـت ،افزایـش نمییابـد .در ادامه بـه مواد
مغـذی و مکملهـای ویـژهای اشـاره میشـود کـه برایایجاد وضعیت مثبـت پروتئینـی باید با تمرینـات مقاومتی
همراه شـود.
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نیازمندیهای پروتئینی
یکـی از بحـث انگیزتریـن موضوعـات در علـم تغذیـه
ورزشـی ،میـزان مصـرف یـا دریافـت پروتئیـن اسـت.
جـدال اصلـی که باعـث جدایـی عقاید و نظرات میشـود،
تمرکـز روی بـی خطـر بـودن و کارآیـی مصـرف پروتئیـن
بـر اسـاس پیشـنهاد  RDAاسـت .بـر اسـاس  ،RDAمقدار

مقاومتـی و افـراد خواهـان افزایـش تـوده خالـص بـدن
مـورد نیاز اسـت؟
توصیـه عمومـی بـرای مصـرف پروتئیـن در افـراد شـرکت
کننـده در فعالیـت ورزشـی قدرتـی توانـی دامنـهای بیـن
1/6تـا  ۲گـرم ،بـه اضـای هـر کیلوگـرم بـدن در روز اسـت.
مصـرف پروتئیـن در ایـن سـطح بـه کسـب اطمینـان از
حصـول و دوام تعـادل مثبـت پروتئیـن کمـک میکنـد و

پروتئیـن مـورد نیـاز برای یک فرد بزرگسـال سـالم 0/8گرم
در کیلوگـرم وزن بـدن در هـر روز اسـت.ایـن پیشـنهاد بر ایـن تعـادل مثبـت پروتئین پیش نیـاز اصلی بـرای وقوع
اسـاس تفاوتهـای فـردی در سـوخت و سـاز پروتئیـن ،هیپرتروفـی عضلات اسـکلتی اسـت.
تفـاوت در مقادیـر بیولوژیکـی پروتئین و دفـع نیتروژن در
ادرار و مدفـوع اسـت.

انواع مکملهای پروتئینی
اگرچـه پروتئیـن میتوانـد از طریـق بسـیاری از مـواد
غذایـی فراهـم گـردد ،با ایـن حال بسـیاری از ورزشـکاران
حـاوی

پروتئیـن

کامـل

میکنند(ماننـد

پودرهـای

پروتئینـی ،نوشـیدنیهای جایگزیـن ،قرصهای ورزشـی).
پیشـرفتهای حاصـل در تکنولـوژی فـرآوری مـواد
غذاییایـن اجـازه را میدهـد تـا پروتئینهایی بـا کیفیت
بسـیار بـاال از هـر دو منابـع حیوانـی و گیاهـی اسـتخراج
شـود .مصـرف پروتئیـن به مقـدار  1/6تا  ۲گرم بـه ازای هر
هنـگام تعییـن مقـدار پروتئیـن مصرفـی مـورد نیـاز بـه
منظـور افزایـش تـوده خالص بدنـی ،عوامل بسـیاری باید
مـورد توجـه قـرار گیرنـد کـه از جملـه آنهـا میتـوان بـه
کیفیـت پروتئیـن ،دریافت انـرژی ،دریافـت کربوهیدرات،
مـدت و شـدت برنامـه تمریـن مقاومتـی و زمـان مصـرف
پروتئیـن اشـاره کرد .اگرچه مقـدار 0/8گـرم در کیلوگرم روز

کیلوگـرم بـدن در روز تنهـا پارامتـر و موضـوع مـورد توجه
نیسـت زیـرا همه پروتئینهـا دارای خصوصیات مشـابهی
نیسـتند .تفـاوت انـواع پروتئینهـا بـه دلیل تنـوع تعداد
اسـیدهای آمینـه سـازنده آنها اسـت .بـه طـور تقریبی ۲۰
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تمریـن کـرده مقاومتـی رژیم غذایـی خود را بـا مکملهای

اسـید آمینـه میتواننـد بـرای سـاختن پروتئینهـا مـورد
اسـتفاده قـرار گیرند.

ممکـن اسـت برای بـرآورد نیازهای افراد غیرفعـال (افرادی
کـه در برنامـه تمرینـات مقاومتی شـرکت نمیکننـد) کافی
باشـد امـا احتماال بـرای تأمین سوبسـترا به منظور رشـد و
افزایـش بافـت خالـص یا ترمیم آسـیبهای عضالنی ناشـی
از فعالیـت ورزشـی ناکافـی باشـد .در حقیقـت برخـی از
پژوهشهـای بالینـی اشـاره دارند کـه افراد شـرکت کننده
(ماننـد اسـتقامتی ،مقاومتـی) یـا حالـت تمرینـی (ماننـد
تفریحـی ،مالیـم یـا تمریـن خـوب) بـه مقادیر باالتـری از
مصـرف پروتئیـن نسـبت بـه مقـدار 0/8گـرم در کیلوگـرم

در ایـن جـا هشـت اسـید آمینـه ضـروری وجـود دارد

نیـاز دارنـد .بنابراین ،این پرسـش همچنان پابرجاسـت که

کـه بایـد از طریـق رژیـم غذایـی کسـب شـوند زیـرا بـدن

چـه مقـدار پروتئیـن بـرای افـراد شـرکت کننـده در تمرین

نمیتوانـدایـن اسـید آمینههـا را سـنتز کند .شـش اسـید

انجمن علمی فیزیولوژی ورزشی

در فعالیـت بدنـی یـا ورزشـی بـدون توجه به نـوع ورزش
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آمینـه دیگـر نیـز وجـود دارد کـه بـدن بـه سـختی آنهـا را

پروتئیـن اضافـی بیـش از مقـدار نیاز فرد به نظر نمیرسـد

سـنتز میکنـد لـذا افـراد اصوال بـرای تأمیـن آنها وابسـته

کـه افزایـش وزن بیشـتری را سـبب شـود.

بـه منابع رژیـم غذایی هسـتند .بدن سـایر اسـید آمینهها
را میتوانـد بـه راحتـی سـنتز کنـد بنابرایـن آنها بـه عنوان
اسـید آمینههـای غیرضـروری مـورد توجـه هسـتند .همه
منابـع پروتئینـی حـاوی مقادیـر یکسـانی از اسـیدهای
آمینـه نمیباشـند .پروتئینهـا بـر اسـاس محتـوای اسـید
آمینـه ضـروری خود بـه دو دسـتهی کامل یـا ناقص طبقه
بنـدی میشـوند .منابـع حیوانـی پروتئینـی حـاوی همـه
اسـیدهای آمینـه ضـروری هسـتند .بنابرایـن بـه عنـوان
منابـع کامـل پروتئیـن شـناخته میشـوند.ایـن در حالـی
اسـت که پروتئینهـای گیاهی فاقد تعدادی از اسـیدهای
آمینـه ضروری هسـتند(پروتئین ناقـص) .همچنین دراین
جـا سـطوح مختلفـی از کیفیـت پروتئیـن وجـود دارد که
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وابسـته بـه نیمـرخ اسـید آمینهـای پروتئین اسـت .منابع
پروتئیـن کامـل کـه حـاوی مقادیر بیشـتری از اسـیدهای
آمینـه ضـروری هسـتند ،عمومـا کیفیت پروتئینـی باالتری
نیز دارد.

تمرکـز اصلـی مطالعـات چنـد سـال اخیـر بـر این مسـئله
بـوده اسـت کـه چـرا گونههـای مختلـف پروتئیـن مثـل
پروتئینهـای آب پنیـری ،کازئیـن ،پروتئیـن سـویا،
پروتئیـن شـیر و  ...یـا مشـتقات فعـال پروتئینهـا نظیـر
آلفاالکتالبومیـن ،بتاالکتوگلوبولیـن ،الکتوفریـن ،الکتـوز
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پراکسـیداز و ...دارای اثـرات مختلفـی بـر پاسـخهای

پروتئین

فیزیولوژیکـی ،هورمونـی و یـا ایمونولوژیکـی فـرد بـه

پروتئیـن را میتـوان بـه سـه دسـتۀ اصلـی طبقـه بنـدی

تمریـن هسـتند و ایـن مسـئله که آیـا زمان بنـدی مصرف

کـرد ،پودرهـای پروتئینـی کـه بـا آب یـا شـیر در قالـب

پروتئینهـا در رژیـم فـرد در فرایند رشـد عضالنی یا سـنتز

شـیکها مخلـوط میشـوند ،شـیکهای نوشـیدنی آماده

پروتئینهـای بدنـی نقـش دارد؟ هرچنـد کـه مطالعـات

و شـکالتهای پرپروتئیـن .ممکـن اسـت حـاوی پروتئین

بیشـتری در این زمینه الزم اسـت ولی مطالعات به روشـنی

وی ،کازئیـن ،پروتئیـن سـویا یـا مخلوطی از آنها باشـند.

نشـان داده انـد کـه نیازهـای پروتئینـی فـرد دخیـل در

افـرادی کـه پروتئیـن بـه قـدر کافـی مصـرف نمیکننـد

تمرینات سـنگین ورزشـی بیشـتر میشـود ،انـواع مختلف

فراینـد انطبـاق بـا تمریـن و برگشـت از تمریـن کندتـری

پروتئینهـا اثـرات متفاوتـی بـر سـوخت وسـازهای بدنی

دارنـد مکملهـای پروتئینـی راه مناسـبی بـرای اطمینان از

احتمـاال اثـر مهمـی بر
دارنـد و زمـان مصـرف پروتئینهـا
ً

مصـرف پروتئیـن کافـی و باکیفیت بـرای تأمیـن نیازهای

بهینـه سـازی سـنتز پروتئینهـا بـه دنبـال وعـده تمرینی

ورزشـکار در اختیـار قـرار میدهـد .بـا ایـن حالـی مصرف

دارد.
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بـرای مثـال ،داوطلبان مـردی که مکمـل پروتئینی وی 1/2

پروتئیـن کافـی در رژیم غذایـی برای تهیه آمینواسـیدهای

کیلوگـرم وزن بدن در شـش هفته تمریـن مقاومتی خورده

ضـروری الزم بـرای سـنتز پروتئین ماهیچههـا و به حداقل

انـد ،افزایـش توده و قدرت عضالنی بیشـتری در مقایسـه

رسـاندن تجزیـه پروتئین عضالت مورد نیاز اسـت .مصرف

باکسـانی داشـته انـد کـه دارونمـا خـورده انـد از ایـن رو

پروتئیـن رژیـم غذایی غلظت اسـیدهای آمینـه را در خون

بسـیار گمـراه کننده و سـاده انگارانه اسـت که ذکـر نماییم

افزایـش میدهـد ،کـه سـلولهای ماهیچـه ای پـس از

اطالعاتـی در زمینـۀ نیـاز قهرمانـان بـه پروتئیـن بیشـتر و

آن مصـرف میشـوند .پروتئیـن کافـی در درجـه اول برای

یـا ارزشهـای تقویتـی انـواع مختلـف پروتئیـن در رژیـم

بهینـه سـازی پاسـخ تمریـن و دوره بهبودی بعـد از ورزش

فـرد موجود نیسـت .ورزش باعـث افزایش اکسیداسـیون

الزم اسـت .سـنتز پروتئیـن ماهیچـه منجـر بـه افزایـش

و تجزیـه پروتئیـن عضالنـی میشـود ،پـس از آن سـنتز

قـدرت و تـوده عضالنـی میشـود بـا مصـرف پروتئیـن با

پروتئیـن عضالنـی تـا یـک یـا دو روز افزایـش مییابد.

کیفیـت بـاال ،حـدود  10گـرم آمینواسـیدهای ضـروری در
طـی  2تا  4سـاعت پـس از ورزش در مرحله اولیه بهبودی
بهینـه میشـود .با ایـن حـال ،یـک متاآنالیـز از کارآزمایی
بالینـی تصادفـی نشـان داد کـه مصـرف پروتئیـن در طی
یـک سـاعت قبـل یـا بعـد از ورزش به طـور قابـل توجهی
عضلـه یـا بازسـازی آنهـا را تسـهیل نمیکند.
دوره بعـد از ورزش وقتـی پروتئیـن باعث کاهش پروتئین
ماهیچههـا میشـود و پروتئیـن میتوکنـدری را افزایـش
میدهـد تـا اکسـیژن را بـا اسـتفاده از عضلات در حـال
تقویـت کنـد و بـه اصطلاح پنجـره فرصـت آنابولیـک
میتوانـد تـا  24سـاعت دوام داشـته باشـد .مطالعـات

ورزش منظـم مقاومـت باعث افزایش پروتئیـن میوفیبیالر
پروتئینهـای غالـب در عضلـه اسـکلتی و افزایـش انـدازه
فیبـر عضلات اسـکلتی میشـود .ورزش هـوازی منجـر به
تجمـع پروتئیـن متوسـط در عضلـه در حـال کار ،در درجـه
اول در میتوکنـدری میشـود کـه باعـث افزایـش ظرفیـت
اکسـیداتیو اسـتفاده از اکسـیژن بـرای تمرینهـای آینـده
میشـود .ورزشـکاران بـرای تأمیـن نیازهـای خـود بـرای
مـاده مغـذی بایـد کیفیـت و کمیـت پروتئیـن را در نظـر

متعددی در افرادی که مشـغول آموزش مقاومت هسـتند،
نشـان میدهـد کـه مصـرف مقـداری پروتئیـن قبـل از
خـواب میتوانـد باعـث افزایش میـزان سـنتز پروتئین در
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قـدرت یـا اندازه عضلات را افزایـش نمیدهد و یـا ترمیم

طـول شـب و یـا تقویـت تـوده و قـدرت عضلات شـود.
شـرکت کننـدگان در ایـن مطالعات یک نوشـیدنی در زمان
خـواب حـاوی  27/5تـا 40گـرم پروتئیـن شـیر پروتئیـن
شـیر ،کـه باعث افزایش سـطح اسـید آمینـه در گردش در
طـول شـب میشـود ،مصـرف کردنـد.

بگیرنـد .آنهـا بایـد اسـیدهای آمینـه ضـروری را از رژیـم
غذایـی یـا مکملهایـی بـرای حمایـت از رشـد ،نگهـداری
و ترمیـم عضلات بدسـت آورنـد 9 .آمینـو اسـید ضـروری
فنیـل آالنیـن ،ترئونیـن ،تریپتوفان و والین اسـت .بیشـتر
پروتئینهـای کامـل ،از حـدود  ٪40آمینواسـیدهای
ضروری تشـکیل شـده اسـت ،بنابرایـن یک وعـده غذایی
یـا میـان وعـده بـا  25گـرم پروتئیـن کل ،حـدود  10گـرم
آمینواسـیدهای ضـروری را فراهـم میکنـد.
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شـامل هیسـتیدین ،ایزولوسین ،لوسـین ،لیزین ،متیونین،

13

شماره اول ،زمستان 1399

بـا توجـه بـه اینکه خطـر عـوارض جانبـی پروتئیـن بیش
از حـد از مـواد غذایـی بسـیار کم اسـت ،بـا این حـال به
کسـانی کـه بـه دلیـل داشـتن اطالعـات محـدود در مورد
اثـرات منفـی احتمالی آنها کـه پروتئین زیـادی از غذاها و
مکملهـا دریافـت میکننـد ،احتیـاط میکننـد .رژیمهـای
غذایـی بـا پروتئیـن باال بـه عنوان مثـال ،افرادی کـه دو تا
سـه برابر  0.8 RDAگرم در کیلوگرم در روز برای بزرگسـاالن
سـالم و  0/85گـرم در کیلوگـرم در روز بـرای نوجوانـان
فراهـم میکننـد بـه نظر نمیرسـد خطر سـنگ کلیـه یا کم
آبـی بـدن را افزایـش دهند .پروتئیـن دفع کلسـیم ادرار را
افزایـش میدهـد ،اما بـه نظر میرسـد که ایـن نتیجه ای
بـرای سلامت طوالنـی مـدت اسـتخوانها نـدارد و در هر
صـورت بـا مصرف کمی کلسـیم بیشـتر بـه راحتـی جبران
میشـود.
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پروتئین وی

پروتئین کازئین
کازئیـن نیـز که پروتئین شـیر اسـت .بـه عنـوان پروتئینی
دیـر هضـم به شـمار میآیـد .ایـن پروتئین ،دیـر هضم تر
از پروتئیـن وی اسـت ،گـوارش و جذب آن مدت بیشـتری
طـول میکشـد .ایـن امـر بـه احتمـال زیـاد به ایـن دلیل
اسـت کـه مدت عبـور کازئین در معـده ،طوالنی تر اسـت.
اگـر چـه کازئیـن نیـز سـنتز پروتئیـن را تحریـک میکنـد،
ایـن کار را به میزانـی کمتر از پروتئیـن وی انجام میدهد.
کازئیـن بـر خلاف وی بـه کاهـش تجزیـه پروتئیـن کمک
کـرده و به کازئین مشـخصات آنتی کاتابولیکی میبخشـد.
بـا توجـه بـه اینکـه پروتئیـن وی موجـب تحریـک سـنتز
پروتئیـن شـده و کازئیـن بـه کاهـش تجزیـه ماهیچه ای
کمـک میکنـد ،تعـدادی از تولیـد کننـدگان مکملهـای
غذایـی ،هـم پروتئیـن وی و هـم کازئین را بـه فرمولهای
خـود اضافـه میکنند.

وی کـه از پروتئیـن شـیر بـه دسـت میآیـد ،رایجتریـن
منبـع پروتئیـن در مکملهـای غذایی اسـت .پروتئینهای
وی بـه صـورت متراکـم ،مجـزا و هیدرولیـز وجـود دارد.
تفاوتهـای اصلـی در نحوه پـردازش اسـت و تفاوتهای
جزیـی آنهـا در میـزان چربـی و الکتـوز ،ترکیب اسـیدهای
آمینـه و قابلیـت جذب بقایای گلوتامین هسـتند .پروتئین
وی در مقایسـه بـا دیگـر پروتئینهـا ،با سـرعت بیشـتری
هضـم شـده ،مشـخصات ترکیبـی بهتـری داشـته و اغلب
بـه عنـوان پروتئینـی بـا کیفیـت بـاال شـناخته میشـود.
تحقیقـات نشـان داده کـه افزایـش سـریع سـطوح اسـید
آمینـه خـون ،درپـی بلـع پروتئیـن وی ،سـنتز پروتئیـن را
بیـش از کازئیـن تحریک میکنـد .از لحاظ تئـوری ،افرادی
کـه پروتئیـن وی مصرف میکننـد ،غالبا در طول روز سـنتز
پروتئیـن را بهینـه سـازی میکننـد.

پروتئین سویا
اگر چه سـویا دارای اسـید آمینه ضروری متیونین نیسـت،
امـا دارای تراکم نسـبتا باالی اسـیدهای آمینـه دیگر بوده،
بنابرایـن ،بـه عنـوان پروتئینـی بـا کیفیـت بـاال شـناخته

انجمن علمی فیزیولوژی ورزشی
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میشـود .برای اسـتخراج پروتئین از سـویا ،آن را در آب یا
در محلـول آب و اتانـل میریزنـد .پروتئیـن سـویا ،از ایـن
لحـاظ شـبیه پروتئین وی اسـت که هم به صـورت متراکم
و هـم مجـزا وجـود دارد .سـبوس آن شـامل ترکیباتـی
بـه نـام ایزوفالونهـا اسـت کـه آنتـی اکسـیدانهایی
قـوی هسـتند و خطـر ابتلا بـه بیمـاری قلبـی عروقـی و
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سـرطان را کاهـش میدهنـد .پروتئینهـای سـویا علاوه

کاهـش داده یـا مانـع آن شـود .در ایـن زمینـه ،اطالعـات

بـر ایزوفالونهـا ،دارای بازدارندههـای پروتئـاز هسـتند.

کمـی در مقایسـه بـا هضـم پروتئیـن سـبوس و افزایـش

بـا توجـه بـه ایـن مشـخصات ،شـواهدی وجـود دارد کـه

جـرم متوسـط بـدن در ارتباط بـا تمرین اسـتقامتی وجود

نشـان میدهـد سـویا میتواند آسـیب ماهیچهای ناشـی

دارد .بنابرایـن ،پیـش از ارایـه نظریـات قطعـی ،تحقیقات

از تمریـن را کـه پـس از جلسـه تمریـن بـه وجـود میآید،

بیشـتری الزم اسـت.

فصلنامه علمی عصـــــر ورزش

پروتئین تخم مر غ
پروتئیـن تخـم مـرغ یک پروتئین بـا کیفیت و بـه راحتی
در محلـول حل میشـود ،اسـت .با این وجـود ،مکملهای
پروتئیـن تخـم مـرغ ،معمـوال مزه خوبـی ندارنـد و گرانتر
از دیگـر مکملهـای پروتئینـی هسـتند .به همیـن دلیل ،و
بـا وجود در دسـترس بودن دیگـر پروتئینهـای با کیفیت
ماننـد پروتئیـن وی ،کازئین و سـویا ،مکمـل پروتئین تخم
مـرغ در میـان ورزشـکاران متداول نیسـت .با ایـن وجود،
پروتئیـن تخـم مـرغ ،هنوز نیـز بـا مقادیر کم بـه بعضی از
شود.

انجمن علمی فیزیولوژی ورزشی

جایگزینهـای غذایـی ماننـد پودرهـای پروتئینـی افـزوده
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فصلنامه علمی عصـــــر ورزش

تاثـیر ورزش بر عملکرد روحـی
و جسمی کودکان استثنایی
نویسنده :سولماز صمدی کیا

در تحقیقاتـی ثابـت شـده اسـت کـه کـودکان کم توان ذهنـی نیاز دارنـد از نظر آمادگـی جسـمی ،توانایی حرکتی
و مکانیـک بـدن پیشـرفت کننـد .وضعیـت بدنـی اغلـب ایـن افـراد بـه طـور معمـول ضعیـف اسـت و شـادابی
جسـمی چندانـی ندارنـد .شـیوه گام برداشـتن آنهـا نامتعادل و نااسـتوار بوده و حکایـت از آن دارد کـه هماهنگی
کلـی حـرکات بدنـی بیشـتر آنهـا ضعیف اسـت .ارزیابی مهـارت اجتماعی کـودکان در سـالهای اخیـر موردتوجه
متخصصـان ،روانشناسـان و مربیـان آموزشـی بـوده اسـت .در ایـن راسـتا تحقیقـات متعـددی در زمینـه تأثیـر
مهـارت اجتماعـی بـر سـازگاری آتـی آنهـا صـورت گرفتـه اسـت .در این بیـن ،بررسـی مهـارت اجتماعی کـودکان
اسـتثنایی و بـه خصـوص کـودکان کم تـوان ذهنـی و آموزش پذیـر به تازگی مـورد توجـه پژوهشـگران قرارگرفته
اسـت(اردان و شـوئنفلدر  )2006بـرای کـودکان بـازی «تربیـت بدنـی» بـا اهمیت میباشـد و با غریـزه و طبیعت
نیـز سـازگار اسـت .یـک کـودک سـالم را نمـی تـوان در جمع افـراد یاتنهـا بـدون حرکت ،بـدون سـرگرمی و بیکار
یافـت .اعضـای بـدن و فکـر کـودک مرتـب در حال حرکـت و فکر کـردن میباشـد و به دنبـال چیزهای نـو و تازه
میگردنـد (اسـمیت .)2009

انجمن علمی فیزیولوژی ورزشی
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کـودک و مرکـز توجه اوسـت و بخـش عمدهای از سـاعات

و همـکاران( )1393نیـز تأثیـر تمرینـات ادراکـی  -حرکتـی

زندگـی روزانـه آنـان را فراگرفتـه اسـت .بـازی موجـب

را بـر تعـادل پویـای پسـران عقـب مانـده ذهنـی بررسـی

میشـود کـودک اطالعـات بیشـتری در مـورد خـود ،بـدن

کردنـد .همچنیـن درمانهـای دیگـری بـرای ایـن بیماران

فرآینـد

بـه کار گرفته شـده اسـت؛ مانند نقاشـی درمانـی ،نمایش

رشـد اجتماعـی تا پایـان زندگـی ادامـه مییابد؛ زیـر افرد

درمانـی ،بـازی درمانـی و فعالیتهـای ورزشـی مختلف مثل

همـواره تحـت تأثیر افراد و نهادهـای اجتماعی قرار (اردان

آب درمانـی و شـنا ،ورزش صبحگاهـی ،و  ...بـا توجـه بـه

و شـوئنفلدر  )2006اجتماعـی شـدن مسـتلزم بسـیاری از

اینکـه تمرینـات تعادلـی بـه امکانـات و شـرایط کمتـری

رفتارهـا ماننـد مهارتهـای اجتماعـی ،مهارتهـای جسـمی

نیـاز دارد و خانوادههـا و معلمـان کـودکان اسـتثنایی در

و حرکتـی ،خلـق وخـوی ،ارزشهـا ،معـارف ،نگرشهـا،

موقعیتهـای مختلـف میتواننـد از ایـن تمرینـات بـرای

رفتـار بهنجـار و نظـم اسـت .اجتماعـی شـدن در زمینـه

آنهـا اسـتفاده کننـد ،تحقیقات سـت کوئیز و مـازر ()۲۰۰۶

رشـد حرکتـی بسـیار مهـم اسـت؛ زیـرا تجـارب حرکتـی

نشـان داد کـه فعالیتهـای حرکتـی منظم ورزشـی به طور

بـرای رشـد و تکامـل مهارتهـای حرکتـی بسـیار حیاتـی

فـوق العـادهای بر وضعیـت جسـمانی و روانی افـراد تأثیر

اسـت .کودکانـی کـه از طریـق تجـارب حرکتـی اجتماعـی

مثبـت دارد .کابـل  -حال،هـال و پـاری چونـگ ( )۱۹۹۳در

شـده انـد مایـل انـد مهارتهـای حرکتـی را نیـز بیاموزند

پژوهشـی بـه ایـن نتیجه رسـیدند کـه تمرینـات ایروبیک

(اسـمیت  .)2009رونـد اجتماعـی شـدن کودکان بـا فعالی

(فعالیـت فعالیـت و حـرکات مـوزون هـوازی که نیـاز بدن

تهـای اولیـه ورزشـی آنهـا آغـاز میشـود .ایـن نـوع

به اسـتفاده از اکسـیژن را افزایش میدهـد) روی وضعیت

فعالیتهـای ورزشـی زمینه را بـرای رشـد و تکامل حرکتی

رفتـاری و روان شـناختی افـراد بـا عقب ماندگـی ذهنی و

در دوره کودکی و مشـارکت ورزشـی آنان در سـالهای بعد

تواناییهـای تـوأم بـا آن تأثیـر مثبـت دارد .غبـاری بنـاب

فراهـم میکنـد .نوع افـراد و وضعیتهـای مختلف زندگی

و نبـوی ( ،)۱۳۸۲و شـجاعی و همتـی علمـدار نـو (،)۱۳۸۵

میتواننـد در انتخـاب فعالیتهـای بدنی و ورزشـی در طول

در تحقیقـات خـود نتیجـه گرفتنـد کـه ورزش صبحگاهـی

عمـر اثرگـذار باشـد .بـرای مثـال همسـاالن میتواننـد در

بـر کاهـش پرخاشـگری کـودکان پسـر عقب مانـده ذهنی

نـوع فعالیتهـای ورزشـی-تفریحی و میـزان تحـرک یـا

آمـوزش پذیـر تأثیـر دارد .افـروز و همـکاران ( ،)۱۳۸۸در

بـی تحرکـی فـرد اثـر بگذارند .به طـور حتم فرآینـد تربیت

پژوهشـی نشـان دادنـد که تمرینات جسـمانی بـر کاهش

اجتماعـی و افـرادی کـه میتواننـد بـر ایـن فرآینـد مؤثـر

پرخاشـگری دانش آموزان آهسـته گام تأثیر دارد ماژورک،

باشـند ،بـه عنـوان آثـار اصلی و محیطـی در رشـد حرکتی

تاچلمـن و هومـره ( ،)۲۰۰۴در تحقیقـی بـه بررسـی تأثیـر

قابـل توجه هسـتند(ترن ،بیگز ،ترانز و سیمپسـون )20014

ورزش همـراه با موسـیقی بـر روی  ۵کودک با با نارسـایی

هـدف از ایـن پژوهـش تاثیـر ورزش بـر عملکـرد روحـی و

توجـه بیـش فعالی پرداختنـد .نتایج نشـان داد که ورزش

جسـمی بـر روی کـودکان اسـتثنایی بـوده کـه بـه صورت

تـوأم با موسـیقی روی مشـکالت رفتار اجتماعی و سـرعت

تحقیـق مـروری انجـام شـده اسـت .در این تحقیـق ابتدا

کاری ایـن کـودکان تأثیـر مثبتـی داشـت و در برخـی

پژوهشـهای و نتایجـی که در این مورد انجام شـده اسـت

زمینههـا نیـز بیـش فعالـی و پرخاشـگری آنهـا کاهـش

تشـریح خواهـد شـد در پایـان با مطالعـه ایـن تحقیقات

یافت میشـن ( )۲۰۰۶نشـان داد که تمرینهای جسـمانی

نتیجـه و پیشـنهاد الزم ارائـه خواهد شـد.

و ورزش یکـی از موثرتریـن روشهـای غلبه افراد اوتیسـم

و پتانسـیل حرکتـی اش بیاموزد(وربـا .)2006

مطالعاتـی کـه در ایـن زمینـه انجـام شـده بـه شـرح زیـر
اسـت .حیـدری و همـکاران( )1988کـه تأثیـر تمرینـات
ریتمیـک را بـر عملکـرد ادراکـی ـ حرکتـی کـودکان عقـب
مانـده ذهنـی سـنجیدند .شـیخ و همـکاران( )1398کـه

پر معلولیتهایشـان اسـت .زیـرا به یادگیـری مهارتهای
حسـی  -حرکتی ،ارتباطـی و اجتماعی شـدن کمک میکند
و موجـب افزایـش عـزت نفـس آنها میشـود.

فصلنامه علمی عصـــــر ورزش

اکتشـافی در مـورد دنیـای پیرامونش اسـت .بـازی ،دنیای

آمـوزان پسـر کـم تـوان ذهنـی بررسـی کردنـد  .سـاالری

انجمن علمی فیزیولوژی ورزشی

بخـش عمـدهای از زندگی کـودک در بـازی و فعالیتهای

تمرینـات آهسـته دویـدن روی تردمیل را بـر تعادل دانش
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تحقیقـات در مورد تاثیر ورزش در کودکان
و اهـم نتایج آنها
در تحقیقـی کـه در مـورد روش شـعبه آزمایشـی و طـرح
پیـش آزمـون پس آزمـون با یک گـروه به کار گرفته شـد.
ایـن پژوهـش در مـورد جامعه آمـاری متشـکل از کودکان
کـم تـوان ذهنـی دارای اختلاالت رفتـاری و آمـوزش
پذیـر مشـغول بـه تحصیـل در مدرسـه اسـتثنایی رودکـی
شهرسـتان فارسـان بـود .تعـداد  ۳۸نفـر از بیـن آنهـا بـه
عنـوان نمونههـای در دسـترس انتخاب شـدند .بـه منظور
اجـرای آزمایـش در آزمودنیهـا ،ابتـدا آزمـون راتـر بـرای
همـه افـراد نمونـه توسـط مربیـان دانـش آمـوزان تکمیل
شـد .در ادامـه طـی  ۶هفتـه و هفتـهای  ۵روز بـه مـدت
حمداکثـر  ۲۰دقیقـه در هـر جلسـه ،تمرینـات جسـمانی و
ارائـه میشـد .پـس از خاتمـه دوره آزمایـش ،بـرای بـار
دوم آزمـون رانـر ،روز بعـد از آخریـن جلسـه تمریـن بـه
وسـیله مربیـان دانـش آمـوزان اجرا شـد .اجـزای مختلف
برنامـه ورزشـی تمرینـات آمادگـی جسـمانی و هماهنگـی
طراحـی شـده شـامل راه رفتـن و دویدن آهسـته ،حرکت
بـه جلـو و عقـب بـا زانـو بلنـد همـراه بـا حرکـت دسـتها
بـه جلـو ،حرکـت بـاال بـردن زانوهـا (پـای چپ و راسـت)
همـراه بـا حرکـت دسـتها بـه جلـو ،حرکـت بـاال بـردن
زانوهـا (پـای چـپ و راسـت) همـراه بـا حرکت دسـتها
بـه پهلـو ،اتـکا دادن پاشـنه بـه زمین همـراه بـا حرکت به
جلـو ،حرکـت گام بـه پهلـو یا اسـتپ تـاچ ،حرکـت پروانه
بـه جلـو ،حرکـت پروانـه بـه پهلـون جهیـدن یـا پـرش به
جلـو ( پـرش طـول) ،چابکـی در دویـدن ( ۴۷۹متـر) و
سـرد کـردن بـود .بـه منظـور جلوگیـری از عـوارض وخیـم
کشـیدگی بیـش از حـد عضلات و تاندونهـا ،آزمودنیهـا
قبـل از انجام حرکات ورزشـی به مدت  ۲دقیقه پشـت سـر
معلـم ورزش راه میرفتنـد و بـه مـدت  ۳دقیقـه به صورت
آهسـته میدویدنـد تـا بـدن و عضالت خـود را گـرم کرده
بعـدی را بـه دسـت آورنـد .در حـرکات ترکیبـی آزمونگـر
ابتـدا حرکـت را بـه صـورت جزء به جـزء بـرای آزمودنیها
توضیـح مـیداد و سـپس كل حرکـت را اجـرا میکـرد و از
آزمودنیهـا میخواسـت کـه عیـن حرکـت را هماهنـگ با
او  ۱۰مرتبـه انجـام دهنـد .آخریـن مرحله سـرد کـردن بود

بعـدی و گرفتگـی عضالنـی آزمودنیهـا جلوگیـری کرده و
سـبب بازگشـت سـریع بـه حالـت اولیـه گـردد (یـاوری و
اسـدی فارسـانی.)26 :1393 ،
در یـک تحقیـق جامعـه آمـاری پژوهش دانش آمـوزان 8
ذهنـی آمـوزش پذیر اسـتان تهران
الـی  11سـاله کـم توان
ِ

بودنـد .در ابتـدا دو مدرسـه بـه صـورت خوشـهای از بیـن
مـدارس اسـتثنایی شهرسـتانهای اسـتان تهـران انتخاب
شـدند .سـپس از بیـن دانـش آمـوزان این دو مدرسـه30
نفـر بـه طـور تصادفـی انتخـاب شـدند .بـه منظـور اندازه
گیـری میـزان رشـد اجتماعـی دان ش آمـوزان از مقیـاس
رشـد اجتماعـی واینلنـد  2اسـتفاده شـد .نتایـج نمرههای
آزمـون رشـد اجتماعـی واینلنـد در دو گـروه و مقایسـه
آنهـا بـا هـم نشـان داد کـه باز یهـای دبسـتانی تأثیـر
معنـاداری بـر رشـد اجتماعـی دانـش آمـوزان کـم تـوان
ذهنـی آمـوزش پذیـر دارد .پژوهـش نشـان داد باز یهای
ِ
دبسـتانی در رشـد اجتماعـی کودکانـی گـروه آزمایش ،که
ایـن باز یهـا را در محیـط مدرسـه انجـام دادنـد ،نسـبت
بـه گـروه کنتـرل ،کـه ایـن باز یهـای دبسـتانی را انجـام
ندادنـد ،بیشـتر شـد .یافتههـای پژوهـش نشـان داد کـه
الزم اسـت بـه باز یهـای دبسـتانی درمـدارس اسـتثنایی
بـرای کـودکان کم تـوان ذهنی آمـوزش پذیر کـه میتواند
منجـر بـه سـازگاری بهتـر و ایجـاد خودکفایـی در آ نهـا
شـود ،توجـه کـرد؛ تـا آنـان بتواننـد به عنـوان افـرادی که
در زندگـی توانایـی انجـام فعالیتهـای مربـوط بـه امـور
شـخصی مانند بهداشـت فـردی ،توانایی لباس پوشـیدن،
غـذا خـوردن ،انجـام کارهـای مفیـد در حـد توان خـود را
دارنـد ،در اولویـت قـرار گیرنـد .لـذا پیشـنهاد میشـود که
معلمـان تربیت بدنـی مخصوص کـودکان کم
بـا آمـوزش
ِ

تـوان ذهنـی آمـوزش پذیـر و ایجـاد محیطهای مناسـب
بـرای فعالیـت بدنـی ایـن کـودکان و مشـغول کـردن آنها
در فعالیتهـای اجتماعـی ،آنهـا را از منزوی بودن و گوشـه
نشـینی رهاسـازیم (کلخـوران و همـکاران)1394 ،
در تحقیـق دیگـری اثـر هشـت هفتـه تمرینـات قامتـی و
تعادلـی بـر عوامـل آمادگـی کودکان کـم توان ذهنـی بود.
بطـور خالصـه و بـا توجـه بـه یافتههـای تحقیـق حاضـر
اینطـور میتـوان نتیجهگیـری کـرد کـه هشـت هفتـه
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و آمادگـی الزم بـرای انجـام سـایر حـرکات و فعالیتهـای

آنهـا از سـوی آزمودنیهـا میخواسـت از بروز آسـیبهای

فصلنامه علمی عصـــــر ورزش

هماهنگـی حرکتـی بـه کمـک مربـی ورزش ایـن کـودکان

کـه آزمونگـر بـا انجام یک سـری حـرکات کششـی و تکرار
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تمرینـات قامتـی و تعادلی اثـر معنـی داری بربهبود تعادل

و آسـیب در عملکـرد حسـی و حرکتـی ،روی سیسـتمهای

ایسـتا ،انعطـاف پذیری و اسـتقامت عضالنی کـودکان کم

عصبـی و عضالنی اسـکلتی و حسـی حرکتـی تاثیر خواهد

تـوان ذهنـی دارد بـا ایـن وجود اثـر معنی داری بـر بهبود

د ا شت

تعـادل پویـا و قدرتـع ضالنـی کـودکان کـم تـوان ذهنـی
نـدارد .لـذا بـه طـور کلـی میتـوان نتیجهگیـری نمـود که
تمرینات ورزشـی منجر بـه بهبود عوامل آمادگی جسـمانی
کـودکان کـم تـوان ذهنـی میگـردد .از محدودیتهـای
تحقیـق حاضرمیتـوان بـه تعـداد کـم آزمودنیهـای
تحقیـق حاضـر ،عـدم توانایـی کنتـرل فعالیتهـای بدنـی و
ورزشـی آزمودنیهـا در زمـان خـارج از تمرینـات ورزشـی،
عـدم توانایـی کنتـرل دقیـق تغذیـه آزمودنیهـا در طـی
دوره تحقیـق و همچنیـن مـدت زمـان کوتـاه طـول دوره
تحقیـق حاضـر اشـاره نمـود .باتوجـه بـه اینکـه تمرینـات
ورزشـی مختلف دارای اثرات متفاوتی بر آمادگی جسـمانی

فصلنامه علمی عصـــــر ورزش

کـودکان کـم تـوان ذهنـی دارنـد ،پیشـنهاد میشـود در
مطالعاتـب عـدی بـه بررسـی و مقایسـه اثـرات تمرینـات
ورزشـی شـنا و یـا مقاومتـی برعوامـل آمادگـی جسـمانی
کـودکان کم تـوان ذهنی پرداخته شـود همچنیـن با توجه
بـه اینکـه طـول دوره تحقیـق میتوانـد عوامـل آمادگی را
تحـت تأثیرقرار دهد ،پیشـنهاد میشـود در تحقیقات آتی
بـه بررسـی تأثیـر تمرینـات ورزشـی با مـدت زمان بیشـتر
از  37دقیقـه و باالتـر از هشـت هفتـه درکـودکان کم توان
ذهنـی پرداختـه شـود (حسـینی و همـکاران)26 :1396 ،
در پروهشـی کـه بـا عنوان رابطـه بین هوش بهـر با تعادل
پویـا در دانـش آموزان پسـر با کم توانی ذهنی انجام شـد
نتایـج نشـان داده اسـت که کـه رابطهای میـان هوش بهر
و تعـادل وجـود ندارد .از آنجایی که ایـن افراد دچار ضعف
در عاملهـای آمادگـی جسـمی هسـتند و نتایـج پژوهش
حاکـی از عـدم رابطـه میـان هـوش بهـر و عامـل آمادگی
جسـمی اسـت ،کارشناسـان و کار درمانگـران میتوانند از
طریـق طراحـی و اجرای برنامههـای تمرینـی تعادلی برای
ایـن افـراد در سـنین پاییـن تـر کـه الگوهای حرکتـی آنان

انجمن علمی فیزیولوژی ورزشی
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در حـال شـکلگیری اسـت ،بـرای بهبـود آمادگی جسـمی

در تحقیـق دیگـر یـک دوره فعالیـت منظـم ورزشـی بـر
کاهـش پرخاشـگری دانـش آموزان (پسـر و دختـر) عقب
مانـده ذهنـی آمـوزش پذیـر  ۹تـا  ۱۵سـال ،مؤثـر اسـت.
بـرای آزمـون این فرضیـه میانگینهـای دو گـروه آزمایش
و کنتـرل در شـرایط پیـش آزمـون و پـس آزمون مقایسـه
شـد باتوجـه بـه نتایج تفـاوت بیـن نمرههای پرخاشـگری
دو گـروه آزمایـش و کنتـرل کـودکان عقـب مانـده ذهنـی
آمـوزش پذیـر بیـان کننـده ایـن مطلب اسـت کـه برنامه
مداخلهای یک دوره فعالیت منظم ورزشـی) بر پرخاشـگری
آنهـا مؤثـر بـوده اسـت .فرضیـه تحقیـق مبنـی بـر تأثیـر
یـک دوره فعالیـت منظـم ورزشـی بـر کاهش پرخاشـگری
دانـش آمـوزان عقـب مانـده ذهنـی آمـوزش پذیـر تأیید
شـد .بـرای بررسـی تفـاوت موجـود بیـن عملکرد کـودکان
عقـب مانـده ذهنی آمـوزش پذیـر در دو گـروه آزمایش و
کنتـرل در خـرده مقیاسهای پرخاشـگری کالمـی به خود،
پرخاشـگری غیـر کالمـی بـه خـود ،پرخاشـگری کالمـی به
غیـر خـود و پرخاشـگری غیـر کالمـی بـه غیر خـود ،پیش
فـرض آمـاری ،المبـدای ویلکز ،محاسـبه و مشـخص شـد
تفـاوت بیـن عملکرد دو گروه در سـطح  .۰۰۱معنادار اسـت
(احمـدی و دانشـمندی)1394 ،
در تحقیقـی دیگـر تأثیـر متغیـر مسـتقل تمرینـات تعادلی
بـر متغیـر وابسـته تعـادل ایسـتا و پویـا ،از طریـق پیـش
آزمـون و پـس آزمـون انـدازه گیـری شـد .جامعـه آمـاری
تحقیـق دانـش آمـوزان دختـر کـم تـوان ذهنـی شـهر
یـزد (مقطـع دبسـتان بودنـد کـه از بیـن آنهـا  ۳۲نفـر بـه
صـورت در دسـترس و با توجه به نداشـتن بیمـاری صرع،
صدمـات مغـزی و معلولیتهـای جسـمی و حرکتـی و
همچنیـن نداشـتن آسـیبهای انـدام تحتانـی بـه عنوان
نمونـه انتخاب شـدند.

اقـدام کننـد .کودکان کم تـوان ذهنـی دارای ناتواناییهای

گـروه آزمایـش در برنامـه تمرینـات تعادلـی بـه مـدت ۸

خفیـف و شـدید هسـتند کـه آنهـا را دچـار وابسـتگی بـه

هفتـه ،هـر هفته  ۳جلسـه و هر جلسـه  ۶۰دقیقه شـرکت

حمایـت افـراد دیگـر در همـه جنبههـا و فعالیتهـای

کردنـد ،در حالـی کـه گـروه کنتـرل بـه فعالیـت عـادی

روزانـه میکنـد .افـزون بـر ایـن بـه علـت محدودیـت در

خـود پرداختنـد .از آزمـون تعادلـی سـتاره بـرای ارزیابـی

عملکـرد ذهنـی و رفتارهـای انطباقـی ،کـودکان کـم توانی

تعـادل پویـا و از آزمونهـای لـک لک و شـار پنـد رومبرگ

ذهنـی دارای ویژگیهـای تأخیـری حرکتـی برجسـته بوده

بـرای ارزیابـی تعـادل ایسـتای آزمودنیها اسـتفاده شـد.

شماره اول ،زمستان 1399

بـرای انتخـاب نمونههـا ابتـدا بـر اسـاس پرونـده آنهـا و

تعادلـی آزمودنیهـا در جهـت قدامی داخلـی تأثیر تعادل

بـه صـورت تصادفـی  ۳۲نفـر از دانـش آمـوزان کـم تـوان

ایسـتا روی یـک پـا تسـت لـک لک پـر سـطوح مختلف و

ذهنـی خفیـف با ضریب هوشـی  ۵۰تا  ۷۰انتخاب شـدند.

بـا چشـم بـاز و بسـته روی پـای برتر اجـرا شـد؛ دادههای

سـپس براسـاس آزمون هـوش ریـون (ماتریسـهای ریون

آن در ذیـل آمـده اسـت .امـا آزمـون لک لک روی سـطح

سـیاه و سـفید بـه دو گـروه آزمایـش و کنتـرل تقسـیم

سـخت با چشـم بسـته ،بهبـود معنـاداری در پـس آزمون

شـدند .تسـت سـتاره یکـی از آزمونهـای عملکـردی

نسـبت بـه پیش آزمـون در هیـچ کـدام از گروهها نشـان

ارزیابـی تعـادل پویاسـت کـه بـرای بـرآورد تعـادل پویا و

نـداد .در مجمـوع نتیجـه نهایی از این پزوهش این اسـت

همچنیـن بـرای ارزیابـی پیشـرفت برنامههـای بازتوانـی

کـه حمایـت از برنامههـای تربیت بدنی بـرای كودك عقب

اسـتفاده میشـود .تمرینـات گـروه آزمایش شـامل موارد

مانـدة ذهنـی اغلـب بـه ایـن صـورت توجیه می شـود كه

زیر بود که بر سـطح سـخت و نرم و با چشـم باز و بسـته

تجربیـات حركتـی ،هـوش را افزایش می دهـد؛ خودفهمی

انجـام گرفـت؛ انتقـال وزن روی پاهـا بـه طـور متنـاوب؛

یـا خودآزمایـی را بـاال می بـرد؛ توانایـی حركتـی را بهتر و

پاهـا بـه انـدازه عرض شـانه بـاز ،دراز کـردن دسـتها به

آمادگی جسـمانی را بیشـتر می كند (رشـكوئیه و موحدی،

جلـو ،خـم شـدن از كمـر و انتقـال وزن به جلـو رفتن روی
پنجـه هـر دو پـا تـا حد تـوان ،نگـه داشـتن وضعیـت به
یـک پـا و بلنـد کـردن پـای دیگـر از پهلـو ( ۳۰-۱۵درجـه)،
نگـه داشـتن وضعیـت بـه مـدت  ۱۰ثانیـه و برگشـت بـه

بطـور خالصـه و بـا توجـه بـه یافتههـای تحقیـق حاضـر
اینطـور میتـوان نتیجهگیـری کـرد کـه تاثیـر ورزش بـر
اسـتثنایی تاثیـر

عملکـرد روحـی و جسـمانی کـودکان
معنیداری دارد .بازیهای دبسـتانی رشـد اجتماعی کودکان

حالـت اول؛ ایسـتاده روی یـک پـا در صورتـی کـه زانـوی

کـم تـوا نذهنی آمـوزش پذیـر را افزایش ِمیدهـد .تعادل

پـای دیگـر  ۹۰درجـه خم باشـد ،حفـظ وضعیت بـه مدت

ایسـتا و پویـای دانـش آمـوزان کـم تـوان ذهنـی را بهبود

 ۱۰ثانیـه و برگشـت به حالـت اول؛ بلند شـدن از صندلی و

میبخشـد .از طریـق طراحـی و اجرای برنامههـای تمرینی

راه رفتـن بـه صورتـی که پاشـنه یک پـا جلـوی پنجه پای

از سـوی مربیـان و معلمـان ورزشـی در سـنین پایینتر که

دیگـر قـرار گیـرد ( ۲متـر)؛ ایسـتادن روی یـک پـا و انجام

الگوهـای حرکتـی آنهـا در حـال شـکلگیری اسـت مـورد

حـرکات پاندولـی بـا پای دیگـر ،انجـام حرکت فرشـته .در

تاییـد قـرار گرفتـه .همچنیـن فعالیتهـای منظم ورزشـی

مجمـوع بایـد گفت یـک دوره تمرینـات تعادلی بـر تعادل

بـر کاهش پرخاشـگری دانشآموزان اسـتثنایی تاثیر دارد.

پویـای بچههـای کـم تـوان ذهنـی تأثیـر دارد .جهـت

ایـن تمرینـات بـه افزایش سلامت روان منجر میشـود و

قدامـی داخلـی در جهت قدامـی داخلی تفـاوت معناداری

در کاهـش اختلاالت کودکان اسـتثنایی نقـش موثری ایفا

( )P=۰۷ / 0بیـن گـروه آزمایـش و کنترل مشـاهده نشـد،

میکنـد .در خاتمـه بـه معلمان و مربیان ورزشـی پیشـنهاد

بـه طـوری کـه گـروه آزمایـش تنهـا  ۱۸/۲۸درصـد بهبـود

میشـود تـا از ایـن تمرینـات کاربـردی بـرای ارتقـای

داشـته اسـت (پیـش آزمـون  ،۱۸ / ۶۰ ۵۵ /۱پـس آزمـون

تواناییهـای حرکتـی ،روحـی ،جسـمی  ...دانـش آمـوزان

 .)۳۷ / ۶۲ =۱۴ /۲بنابـر ایـن تمرینـات تعادلـی بـر توانایی

اسـتثنایی اسـتفاده كنند.

فصلنامه علمی عصـــــر ورزش

مـدت  ۱۰ثانیـه و برگشـت بـه حالـت اول :ایسـتادن روی

.)1395
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معرفــی و مقایســه تمرینــات
 HIITو HIFT

نویسنده :شهره صمدپور

تمریـن عملکـردی بـا شـدت باال )HIFT( 1یک روش ورزشـی اسـت که بر حـرکات عملکردی و چندمفصلـی از طریق
تمرینـات هـوازی تأکیـد دارد و میتوانـد در هـر سـطح آمادگـی جسـمانی انجام شـود کـه موجب رشـد عضالنی
بیشـتری نسـبت بـه تمرینـات سـنتی میشـود و در نتیجـه اسـتقامت ،قـدرت و انعطـاف پذیـری قلبوعـروق را
بهبـود میبخشـد HIFT .بـه عنـوان یـک روش تمرینـی نسـبتاً جدیـد ،اغلـب بـا تمریـن با شـدت زیـاد)HIIT( 2
مقایسـه میشـود ،امـا ایـن دو از هـم متمایز هسـتند .ورزش  HIITیـک روش تمرینـی انفجاری همراه بـا فعالیت
شـدید و تکـراری میباشـد ،کـه بـا دورههـای اسـتراحت یـا ورزش بـا شـدت کـم بـرای ریـکاوری بهتـر طراحـی
میشـود ،در حالـی کـه  HIFTاز تمرینـات عملکـردی بـه طـور مـداوم ،متنـوع و مـدت فعالیـت مختلف اسـتفاده
میکنـد کـه ممکـن اسـت زمـان اسـتراحت داشـته باشـد یا حتـی فاقد زمـان اسـتراحت باشـد .به طـور معمول،
پروتـکل هـای  HIITاز روشهایـی اسـتفاده میکننـد کـه ماهیـت آنهـا غیر مـد (مانند دویـدن ،دوچرخهسـوار ی،
قایقرانـی و …) اسـت ،در حالـی کـه پروتـکل هـای  HIFTبا اسـتفاده از تمرینات چنـد حالته و "عملکـردی" تعریف
میشـوند .همچنیـن ثابـت شـده اسـت که  HIFTسـازگاری عضالنی بیشـتری ایجاد مـی کند ،به ایـن معنی که با
انجـام تمرینـات  HIFTمیتـوان از عضلات بیشـتری نسـبت بـه  HIITبرخوردار شـد ،البته هر دو سیسـتم تمرینی
باعـث بهبـود ترکیـب بدن و ظرفیـت هوازی میشـوند( .هاینریـش و همـکاران .)2015
1 High intensity functional training
2 High Intensity Interval Training
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در طـی ایـن تمرینـات ،یـک حرکـت در ابتـدا بـا شـدت

تمرینـات دایـرهای نیـز انعطافپذیـری بیشـتری را برایتان

باالیـی انجـام گردیده و سـپس بهمنظـور بازیابی سـرعت

بـه ارمغـان میآورنـد .میتوانیـد از ایـن روش بـرای

کاهـش داده میشـود .بـرای مثـال ،اگر بخواهیـد دویدن

تمرینـات قدرتـی یـا کاردیـو اسـتفاده نماییـد.

را بـا روش  HIITانجـام دهیـد ،در ابتـدا بایـد بـا نهایـت
سـرعت خود به مدت یک دقیقه دویده و سـپس سـرعت
را کاهـش داده و بـه مـدت دو دقیقـه با همین سـرعت به
ً
مجـددا ایـن رونـد را تکـرار
مسـیر ادامـه دهیـد و سـپس
کنیـد .دورههـای بازیابـی امـکان اسـتراحت را بـرای شـما

شـدت تمریـن و میـزان انـرژی مصرفـی
تمرینـات دایـرهای و HIIT
بررسـیها نشـان میدهنـد کـه تمرینـات  HIITمنجـر بـه
کالـری سـوزی بیشـتری در مقایسـه بـا تمرینـات کاردیـو

فراهـم میآورنـد.

میشـوند تنـاوب تمرینـات خوب بـا بازیابی کوتاه روشـی

شـباهتها و تفاوتهـای تمرینـات HIIT
و تمرینـات دایرهای

بهینـه و مؤثـر بـرای سـوزاندن کالـری میباشـد و افـرادی

بـرای پیـدا کردن بهترین تمرین ،ضروری اسـت به بررسـی
شـباهتها و تفاوتهـای آنهـا بپردازیـم .هـر دو روش
کاهـش وزن دسـت یابند ،امـا باید از زمان اسـتفاده از هر
یـک مطلـع باشـید .آشـنایی بـا شـباهتها و تفاوتهای
ایـن دو روش تمریـن بـه شـما کمـک میکنـد تـا بتوانیـد
بهتریـن برنامـه تمرین را با در نظر داشـتن نیازها و اهداف

قصـد دارنـد وزن خـود را کاهش دهنـد ،میتواننـد از این
روش بهرهمنـد شـوند.
مطالعـات اندکـی بـه مقایسـه تمرینـات  HIITبـا تمرینات
دایـرهای پرداختهانـد .امـا مطالعـهای اخیـر نشـان داد که
تمرینـات  HIITمنجـر بـه افزایـش مصرف اکسـیژن بعد از
اتمـام جلسـه تمریـن میشـوند و درنتیجـه کالری سـوزی
بیشـتری در مقایسـه بـا تمرینـات دایـرهای دارند.

به مشـتریان باشـگاه خـود طراحـی نمایید( .موراوسـکا و

بـا این حـال در طـول دهـه گذشـته ،محققیـن مطالعاتی

همکاران .)2015

در ارتبـاط بـا ارزیابـی اثربخشـی برنامـه هـای  HIITانجام

خسـتگی یکـی از مشـکالت مهمـی اسـت کـه افـراد در
تلاش بـرای دسـتیابی بـه تناسـباندام بـا آن مواجـه
میشـوند .خوشـبختانه هـر دو روش تنـوع زیادی داشـته
و بـا اندکـی تغییـر در برنامـه تمریـن خـود از بـروز ایـن
مشـکل خـودداری کنیـد.
در تمرینـات دایرهای هـر  30ثانیه یکبار حرکت تغییر داده
میشـود ،بنابرایـن دلیلـی بـرای خسـتگی و بیحوصلگـی
وجـود نـدارد .همچنیـن تغییر شـدت حـرکات در تمرینات
 HIITنیـز منجـر به کاهـش یکنواختی تمرینات میشـوند.

تمرینات کاردیو و تمرینات قدرتی
مراجعهکننـدگان بـه باشـگاه بـه تمرینات کاردیـو و قدرتی
نیـاز دارنـد HIIT .تناسـب زیادی بـا تمرینـات کاردیو دارد.
شـما میتوانیـد از وزنههـا اسـتفاده کـرده و تمرینـات
قدرتـی را در طـی  HIITنیـز بـه کار ببریـد .بـرای افزایـش
شـدت تمرینـات ،شـما میتوانیـد از وزنههـای سـنگینتر
اسـتفاده کنید.

قلبـی -تنفسـی را اثبات کـرده اند ،اماکمتر بـه اثرات HIFT
پرداختـه شـده اسـت .اکثـر مطالعـات از روش  HIFTدر
الگوهـای آموزشـی  CrossFitاسـتفاده کردهانـد که مبتنی
بـر مفهـوم افزایش ظرفیت کار در طول زمان اسـت ( .)۱در
روش تمرینـی  ،HIFTاز روشهای مختلف ورزشـی از جمله
تک سـاختاری (بـه عنوان مثـال ،دویدن ،قایقرانـی و ،)...
و همچنیـن تمرینـات وزن بـدن (به عنوان مثال ،اسـکات،
شناسـوئدی و )...و مشـتقات وزنـه بـرداری (بـه عنـوان
مثـال ،ددلیفـت ،پـرس سرشـانه و  )...اسـتفاده میشـود.
بـه تازگـی ،محققـان زیـادی اثـرات برنامههـای مبتنـی بر
 HIFTرا پـس از چندیـن هفتـه آمـوزش بررسـی کـرده اند
و بعـد از  16هفتـه بهبـود قابل توجهی در حداکثر اکسـیژن
مصرفـی ،کاهـش چربیبـدن و همچنیـن بهبـود محتوای
اسـتخوان مشـاهده نموده اند (.آلـکاراز و همکاران .)2008
تاباتـا نـوع دیگـری از تمرینـات  HIITاسـت کـه نـام ایـن
روش تمریـن از نـام یـک محقـق ژاپنی گرفتهشـده اسـت.
معمـوال بیـش از چهـار دقیقـه طـول میکشـد .در
تاباتـا
ً

انجمن علمی فیزیولوژی ورزشی

تمـام مربیـان خـوب از ایـن موضـوع مطلـع هسـتند کـه

داده انـد و بهبودهایـی در سـازگاری هـای متابولیکـی و

فصلنامه علمی عصـــــر ورزش

بـه افـراد کمـک میکننـد تـا بـه اهـداف تناسـباندام یـا

کـه وقـت محـدودی بـرای انجـام تمرینـات داشـته و یـا
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ایـن روش ،حرکـت بـه مـدت  20ثانیـه بـا نهایـت شـدت

سـربازان آماده کاربرد بیشـتری دارد ،و این سـطح از شدت

انجامشـده و سـپس فـرد بـه مـدت  10ثانیـه اسـتراحت

تمریـن ممکـن اسـت در افـراد عـادی آسـیبهای بزرگـی

میکنـد .ایـن روش علیرغـم بـازه زمانـی کوتـاه بهشـدت

بههمـراه داشـته باشـد .همچنیـن مطالعـهای که در سـال

چالشبرانگیـز اسـت.

 ۲۰۱۳توسـط دپارتمـان حرکتشناسـی دانشـگاه ایالـت

بنابرایـن مـا تعریـف  HIFTرا به عنوان یک سـبک تمرینی
پیشـنهاد میدهیـم کـه شـامل انـواع حـرکات عملکـردی
اسـت کـه نسـبت بـه توانایـی فـرد بـا شـدت بـاال انجام
میشـود و بـرای بهبـود پارامترهـای آمادگـی جسـمانی
عمومـی بـه عنوان مثـال اسـتقامت قلب و عـروق ،قدرت،
ترکیـب بـدن ،انعطـاف پذیـری و افزایـش عملکـرد ماننـد
افزایش چابکی ،سـرعت ،قدرت و ...بسـیار مناسـب است
همچنیـن اگـر بـا شـدت بـاال اجـرا شـوند ایـن تمرینـات
محرکهـای قـوی بـرای نـه تنهـا بهبـود قـدرت ،بلکـه

فصلنامه علمی عصـــــر ورزش

سـازگاری هـای قلبـی عروقـی ،هـوازی و بـی هـوازی نیـز
هسـتند و در بـه دسـت آوردن توده عضالنـی بدون چربی
و بهبـود توانایـی اسـتقامت هـوازی کمـک خواهـد کرد.
بـه طور کلـی تمرینـات پرشـدت عملکـردی ( )HIFTعالوه
بـر مزایـای ذکـر شـده؛ موجـب توانایـی انجـام کار در
برابـر مقاومـت ،توانایـی اعمـال نیـروی حداکثـر در یـک
زمـان کوتـاه بـه عنـوان مثـال پریـدن و پرتـاب ،افزایـش
هماهنگـی عصبـی عضالنـی ،افزایـش توانایـی حرکتی در
هر سـه سـطح حرکتی ،تقویت ثبات بـدن ،افزایش تعادل
دینامیـک میشـود ،همچنیـن تمریـن عملکردی با شـدت
بـاال ( ،)HIFTورزش هـوازی و مقاومتـی بـا زمـان بهینه و
میـزان شـدت قابـل انتخـاب بـرای هـر شـخص را فراهـم
می-کنـد ( .)۶در ایـن راسـتا مطالعـات نشـان میدهـد
کـه ایـن نـوع تمرینهـا ،کوتاهتـر و شـدیدتر هسـتند ،و
باکنتـرل داشـتن بـر میـزان شـدت میتـوان پایبنـدی بـه

هـوازی و مقاومتـی بـا شـدت متوسـط بـر روی میـزان
شـروع ،لـذت ،پایبنـدی و تمایل به ورزش را بررسـی نمود،
آنهـا دریافتنـد کـه شـرکتکنندگان  HIFTزمـان بسـیار
کمتـری در هفتـه نسـبت بـه سـایر شـرکتکنندگان صرف
نمودنـد ،امـا بااینوجـود لـذت بیشـتری از ورزش کـردن
بردنـد و احتمـال ادامـه دادن آن بیشـتر بود.بـا توجـه به
اینکـه بسـیاری از افـراد به خاطـر کمبود وقت یا خسـتگی
ورزش کـردن را انتخـاب نمیکننـد ،بنابرایـن تمرینهای با
شـدت بـاال مثل کـراس فیـت بایـد در اقدامـات مربوط به
سلامت عمومـی گنجانده شـوند تـا میزان فعالیـت بدنی
افزایـش یابد.

چنـد توصیه در انجـام تمرینـات اینتروال
با شـدت بـاال ()HIIT
قبـل از تمریـن گـرم کنیـد و بعـد از تمریـن سـرد کنید .به
خاطـر شـدت باالی ایـن نوع تمریـن به صورت آهسـته و
تدریجـی شـدت آن را افزایـش دهید .تا انـدازه ای که می
توانیـد در مـدت ایـن تمرین سـخت تالش کنیـد تا جایی
که احسـاس سـوزش در عضالت پیدا کنید که نشـانه وارد
شـدن شـما به فاز بی هوازی اسـت .ورزشـکاران نخبه می
تواننـد حداکثـر شـدت تمریـن را برای  3الـی  5دقیقه قبل
از کـم شـدت سـرعت و بازگشـت بـه حالـت اولیـه تحمل
کننـد ،پس انتظار نداشـته باشـید بیشـتر از آن کار کنید.

آن را افزایـش داد .بنابرایـن اخیـرا ،ارتش ایـاالت متحده،

یـک دوره ریـکاوری  4دقیقـه برای هر نفر طول می کشـد.

نوعـی تمرینات عملکردی با شـدت باال ( )HIFTدر تمرینات

اگـر در طـول تمریـن دچـار درد سـینه یا مشـکل تنفسـی

سـربازان بکارگرفتـه بـود ،ایـن برنامـه بهدلیـل باالبـردن
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کانـزاس انجـام شـد ،اثـرات  HIFTرا در مقایسـه با تمرین

ً
فـورا فشـار تمریـن را پاییـن بیاوریـد .اگـر ضربان
شـدید

بیشـتر آمادگـی جسـمانی در موقعیتهای مختلـف از راه

قلـب در دوره ریـکاوری بـه زیر  70درصد نرسـید باید طول

بـاال بـردن مقاومت و اسـقامت قلبی در غالب یـک برنامه

دوره تمریـن را کـم کنید بـا طول دوره ریـکاوری را افزایش

تمرینـی سـخت و پـر شـدت طراحی شـده بـود .طبق یک

دهیـد .ایـن نـوع تمریـن بـرای افـراد بـا مشـکالت قلبـی

گـزارش نظامـی که نشـر شـد ،گفته شـده بود کـه ()HIFT

عروقـی و تنفسـی توصیـه نمی شـود مگر با مجوز پزشـک

در مقایسـه با تمرینات سـنتی بنا به حجم بـاالی تمرینات،

معالج .

ریسـک آسـیب باالیی دارد .امـا این نـوع از تمرینات برای
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استعدادیابی درورزش
نویسنده :شیرین حسینزاده

هـر کشـوری بـرای دسـتیابی بـه مزایـای ورزش در عرصههـای داخلـی و همچنین کسـب سـکوهای قهرمانی در
عرصههـای بینالمللـی بـرای سـربلندی نـام ،آییـن ،مکتـب و ملیت خود ،بـه دنبال دسـتیابی به ورزشـی بر پایه
علـم ،اصـول و همچنیـن داشـتن برنامهریـزی مدون در محـدوده جغرافیایی خود اسـت تـا بتواند به طـور مداوم
از مزایـای ورزش بهـره بـرداری کنـد (جلال و همـکاران .)1389 ،پیتـر دراکـر معتقـد اسـت آن کـس کـه نمیداند
بـه کجـا مـیرود ،در آن صـورت از هـر مسـیری کـه برود ،بـه جایـی نخواهد رسـید؛ بنابرایـن اگـر در برنامه هدف
مشـخصی وجـود نداشـته باشـد ،مقصـد شـناخته نخواهـد شـد؛ حتـی اگر هدف سیسـتم مشـخص باشـد ،ولی
برنامهریـزی وجـود نداشـته باشـد ،بـاز هم مقصـد حاصل نخواهد شـد( .حسـینی و همـکاران.)1389 ،
موفقیـت در رشـتههای مختلـف ورزشـی بـه عوامـل متعددی وابسـته اسـت .سـعی مربیان ورزشـی بر آن اسـت
تـا هـر گونـه تمریـن و تجربـهای را بـرای موفقیـت ورزشـکاران بـه کار گیرنـد و تنهـا در صورتـی کـه ویژگیهـای
ورزشـکاران و میـزان تاثیـر آنها در موفقیت ورزشـی را به خوبی بشناسـند ،میتوانند شـانس موفقیت ورزشـکاران
را بـاال ببرنـد .از مهمتریـن عوامـل پیـش بینـی اجـرای موفقیـت آمیـز ورزشـکاران در یـک رشـته ورزشـی خاص،
تعییـن سـهم عوامـل پیکری ،فیزیولوژیکی و روانشـناختی اسـت (برتینی و همـکاران2003 ،؛ گابـت2007 ،؛ گیل و
همکاران2007 ،؛ اسـمیت و همـکاران.)1996 ،
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بـا توجـه بـه پیشـرفت سـریع جامعـه بشـری در ابعـاد

اسـت کـه بیشـترین توانایـی را بـرای یـک رشـته خـاص

گوناگـون ،ورزش هـم از این پیشـرفت بینصیـب نمانده و

دارند (کاتیـک.)2005 ،

روز بروز ورزشـکاران سراسـر دنیا سـعی میکنند با استفاده
از نتایـج پژوهشهـای متخصصـان در کوتاهتریـن زمـان
ممکـن خـود را بـه اوج برسـانند و هـر روز موفقیتی جدید
کسـب نماینـد (گائینـی و همـکاران .)1385 ،همچنیـن
امـروزه رقابتی روزافزون بین کشـورهای مختلف در کسـب
مدالهـای مسـابقات قـارهای ،جهانـی و المپیـک وجـود
دارد؛ و بـا افزایـش دامنـه و بـرد رسـانههای تصویـری و
شـبکههای اجتماعـی مجـازی ،کـه باعث افزایـش اهمیت
جنبههـای تبلیغـی و سیاسـی ورزش شـده اسـت ،ایـن
رقابـت در حـال افزایـش اسـت .و امـروزه میبینیـم کـه
کشـورهایی ماننـد قطـر و آذربایجان بـه طـور برنامهریزی
شـده و سـازمان یافتـه اقـدام بـه جـذب ورزشـکاران بـا
 .)1395،بسـیاری از کشـورها در تلاش هسـتند تـا بـا
توسـعه سـاختار نظامونـد خـود به شناسـایی ورزشـکاران
مسـتعد بپردازنـد تـا از این طریـق امکان توسـعه و ترویج
یـک رشـته ورزشـی را فراهـم سـازند (واینس و همـکاران،
.)2009

بـه لحـاظ نیازهای فیزیکـی ،فیزیولوژیکی ،روان شـناختی،
تیـپ بدنـی و ظرفیتهـای بیولوژیکـی وجـود دارد ،بـه
کار گرفتـن اطالعـات دقیـق و علمـی در ارتبـاط بـا صحیح
قـرار دادن هـر فـرد در ورزش متناسـب بـا اسـتعدادهای
وی ،ضرورتـی انکارناپذیـر محسـوب میشـود (حسـینی و
همـکاران .)1392 ،یـک برنامـه اسـتعدادیابی موفـق زمانی
کاربـرد خواهـد داشـت کـه بتـوان شـاخص هـا و عوامـل
موثـر تعییـن کننـده و ضـروری آن رشـته ورزشـی را بـه
درسـتی شناسـایی کرد (کاته ورلجیک و همـکاران.)2008 ،
از مهمتریـن عوامـل موثـر در موفقیـت رشـتههای مختلف
ورزشـی میتـوان بـه معیارهـای فیزیولوژیکـی ،روانـی و
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اسـتعداد و نخبـه از کشـورهای دیگـر میکننـد (مهـرگان

بـا توجـه بـه پراکندگـی وسـیعی که بیـن انـواع ورزش ها

در نهایـت ویژگـی هـای آنتروپومتریکـی خـاص آن رشـته
ورزشـی اشـاره کـرد (ولسـتنکروفت .)2002 ،پیامدهـای
مثبـت اسـتعدادیابی شـامل :کوتـاه شـدن زمـان رسـیدن
بـه اوج قهرمانـی ،صرفهجویـی در حجـم کار و انـرژی
مصـرف شـده ،افزایش احتمال رسـیدن ورزشـکار مسـتعد
بـه اوج اجـرای عملکـرد ،افزایـش اعتماد بنفـس و تاکیید
یکـی از مفاهیـم مهـم در علـوم ورزشـی و تربیـت بدنـی,
فراینـد شناسـایی اسـتعداد اسـت .معنی عینی شناسـایی
در مقایسـه بـا سـایرین ،توانایـی زیـادی برای یـک ورزش
خـاص دارند(بومپا .)1999 ،اسـتعدادیابی به معنای کشـف
ورزشـکاران بالقوهای اسـت که در حال حاضر ،درگیر ورزش
خاصـی نمـی باشـد (ویلـی .)2011 ،بنابرایـن ،هـدف اصلی
فراینـد شناسـایی اسـتعداد ،انتخاب و کشـف ورزشـکارانی

 .)1384تاکنـون و در بخـش ورزش قهرمانـی ،برنامهریزی-
هـای الزم بـه منظـور اسـتعدادیابی انجام نشـده اسـت و
شناسـایی و گزینـش اسـتعدادهای ورزشـی عمدتـا نادیده
گرفتـه مـی شـود و یا به شـکل سـنتی و با اتکا بـه تجارب
و نظـر شـخصی مربیـان و معلمـان تربیت بدنـی و ورزش
مـدارس و باشـگاه هـا و نیـز برخـی از والدیـن کـودکان و
نوجوانـان عالقهمنـد انجام میشـود (حسـینی و همکاران،
.)1392
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شناسـایی و انتخاب یـک بازیکن مسـتعد والیبال فرآیندی

داشـته باشـند .تـا بـا بعمـل آوردن آزمونهـای مختلـف،

کوتـاه مدت ،سـاده و روشـن نیسـت .کشـف و شناسـایی

آنهـا را بـه رشـتههایی هدایت کنند که درصد موفقیتشـان

یـک ورزشـکار مسـتعد در ورزشهـای تیمی و چنـد بعدی

بیشـتر اسـت .ایـن عمـل تخصصـی از هـدر رفتـن وقت،

کـه دارای سیسـتمی پویـا و طبیعتـی پیچیـده هسـتند،

نیـروی انسـانی ،امکانات و صـرف هزینههـای غیرضروری

بسـیار مشـکل تـر از ورزشهـای انفـرادی و تـک بعـدی

جلوگیـری خواهـد کرد ،دسـتیابی بـه اوج عملکرد ورزشـی

ماننـد وزنـه بـرداری ،دو و میدانـی ،دوچرخـه سـواری یـا

نیازمنـد ورزشـکارانی بـا ویژگیهـای آنتروپومتریکـی،

قایقرانـی مـی باشـد .موفقیت بلنـد مدت یـک بازیکن در

فیزیولوژیکـی ،جسـمانی-حرکتی و روانشـناختی قـوی و

ورزشهـای تیمـی ،ماننـد والیبـال ،وابسـتگی زیـادی بـه

برنامههـای تمرینـی علمـی بـا بهـره گیـری از متخصصـان

شـخصیت ،فاکتـور هـای روحـی و روانـی ،رفتار و شـرایط

علـوم ورزشـی و امکانـات اسـت ،در صـورت کشـف علمی

اجتماعـی و توانایـی همکاری و کار تیمـی او دارد ،بنابراین

اسـتعدادهای ورزشـی می-تـوان  2تـا  3سـال آنهـا را در

پیـش بینـی پتانسـیل نهایـی عملکـرد یـک بازیکـن در

بدنـه تیـم ملـی قـرار داد در صورتیکـه اگر به روش سـنتی

ورزشهـای تیمـی ،در سـنین پاییـن و بـا درجـه باالیی از

باشـد ایـن زمان خیلـی میتوانـد افزایـش یابـد (ابراهیم

احتمـال درسـتی و دقـت اگـر غیـر ممکـن نباشـد ،بسـیار

و همـکاران.)1383 ،

دشـوار اسـت (مهـرگان.)1395 ،
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بـا این حال ،الگـوی اسـتعدادیابی مدونی در ایـران وجود
ندارد و نهاد و مسـئول این مقولۀ مهم در ورزش مشـخص
نمیباشـد .علاوه براین ،تنها معیار اسـتعدادیابی ورزشـی،
نتایـج مسـابقات و جشـنوارههای ورزشـی اسـت کـه آن
نیـز بـه دلیـل کمبـود تعداد مسـابقات ،بـه ویژه در سـطح
آموزشـگاه ها و نیز نبود معیارهای مناسـب جهت انتخاب
افراد مسـتعد باعث شـده اسـت کـه فرایند اسـتعدادیابی
بسـیار کـم رنگ باشـد (ظریفی و همـکاران.)1390 ،

فواید استعدادیابی
اسـتفاده از معیارهـای ویژه برای اسـتعدادیابی با توجه به
نظـرات متخصصـان و مربیان بـا تجربه ،فوایـد و امتیازات
متعددی دارد:
 -1زمـان الزم بـرای دسـتیابی بـه اجراهـای ورزشـی بهینه،
توسـط ورزشـکارانی کـه از طریقمعیارهـای اسـتعدادیابی
انتخـاب شـدهاند ،کاهـش مییابـد.
 -2موجـب صرفجویـی در زمـان و انـرژی مربـی شـده و
بنابرایـن ،ورزشـکارانی کـه حائـز تواناییهـای باالتـری
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اسـتعدادیابی سـبب گسـترش بسـتر و دامنـهی افـراد
مسـتعد کـه فرصـت الزم جهـت توسـعهی مهارتهـای
ورزشـی دارنـد میشـود ،مهمتریـن کار مربیان و مشـاوران
تشـخیص اسـتعدادها ،تعییـن میـزان آنهـا و شناسـایی
تفاوتهـای فردی در اسـتعدادهای مختلف اسـت مربیان
بایـد قبـل از آمـوزش از میـزان اسـتعدادهای افـراد اطالع

هسـتند ،کارآیـی برنامههایتمرینیمربیراافزایشخـواه
ندداد.
 -3توانایـی و تمایـل بـه شـرکت در مسـابقات و نیز تعداد
ورزشـکارانی را که در صدد دسـتیابی به اجراهای ورزشـی
بهینـه هسـتند را افزایـش میدهـد .در نتیجـه ،تیمهـای
ملـی هماهنگ و یک دسـتی بـه وجود خواهـد آمد که در
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مسـابقات بینالمللی تواناوقدرتمندظاهرخواهندشـد.
 -4باعـث افزایـش اعتمـاد بنفـس ورزشـکاران میشـود.
چـرا کـه آنـان میداننـد بـه علـت تواناییهـای برترشـان
در مقایسـه بـا دیگـر ورزشکارانهمسنوسـالخود،انتخاب
شـدهاند.
 -5کاربـرد تمرینـات علمـی را میسـر میسـازد و بدیـن
طریـق متخصصـان و کارشناسـان علوم ورزشـی بـا انگیزه
بیشـتری کار خـود را ادامـه خواهنـد داد .
 -6افراد به سـمت رشـتههای ورزشـی که از نظر جسـمانی،
فیزیولوژیکی و روانی مناسـب هسـتند ،گرایـش پیدا کرده
و هدایت میشـوند.

بایـد مشـاهده كـرد كـه آیـا داوطلب نارسـایی جسـمانی
یـا اندامـی دارد یـا خیـر؟ و اگـر نقصهایـی در داوطلـب
موجـود اسـت متناسـب بـا آن نقصهـا بـه ورزشـكار
توصیههـای آموزشـی و اصالحـی ارائـه نمـود.
• ویژگیهـای زیستسـنجی :ویژگیهـای زیستسـنجی
عبارتسـت از تیـپ بدنـی و پیكرسـنجی .تیـپ بدنـی،
ارزیابـی کیفـی ترکیب بدن با اسـتفاده از سـه نـوع ترکیب
کلـی بـه نامهـای عضالنی ،کشـیدهتن و فربهتن میباشـد
و پیکرسـنجی ،شـاخهای از علـم کـه بـرای اندازهگیـری
اندامهـا و نمو بدن انسـان اسـتفاده میشـود .ویژگیهای
زیستسـنجی (سـنجش ابعـاد بـدن) یـك فـرد ارزیابـی
مهمـی بـرای تعـداد زیادی از رشـتههای ورزشـی هسـتند

خواهـد شـد.

اصلـی قـرار داد .قـد ،وزن یا طـول اندامهـا در ورزشهای

احتمـاال کسـب نتایـج بهتر توسـط ورزشـکاران ،مانع از
-8
ً

خـاص نقـش عمـدهای را ایفـا میكنـد .هـر چنـد پیـش

سـرخوردگی آنـان در مواجهـه با شکسـت میشـود .از این
ی خـود لـذت
رو ،از تمرینـات و پرداختـن بـه رشـته ورزشـ 
خواهنـد برد.
 -9شناسـایی صحیـح ورزشـکاران و اجـرای بهینـۀ ورزش
حرفـهای افزایـش خواهـد یافـت.
 -10طول دوران قهرمانی ورزشـکاران حرفـهای که میتوانند
در اوج اجرای ورزشـی باشـند را افزایـش میدهد (ابراهیم
و همـکاران1386 ،؛ چوبینـه و همـکاران ،؛ بومپـا1385 ،؛
بومپا1999 ،؛ گوسـتاوو.) ،

مالکهای پایه در استعدادیابی
یـك آمـوزش و تمریـن بهینـه نیازمنـد مالكهـای مطلوب
برای شناسـایی اسـتعداد اسـت ،برخی از معیارهای اصلی
در زیر شـرح داده میشـود:
• بهداشـت (سلامت جسـمانی) :سلامتی یك نیاز آشكار
بـرای هـر فـردی اسـت كـه در تمریـن شـركت میكنـد.
ورزشـی پذیرفتـه شـود ،یـك سـری آزمایشهای پزشـكی
كامـل را انجـام دهـد .پزشـكان باید در خصوص سلامت
ورزشـكاران توصیههـای الزم را ارائـه كننـد و مربـی تنهـا
افـراد سـالم را بـرای آمـوزش و تمریـن برگزینـد .در خلال
آزمایشهـای پزشـكی و آزمونهـای تخصصـی همچنیـن

 4یـا  6سـالگی كـه در برخـی ورزشهـا اسـتعدادیابی
می-شـود بسـیار دشـوار اسـت .بنابرایـن در خلال مرحله
شناسـایی بایـد بـه دنبـال هماهنگـی و هارمونـی رشـد
و تحـول بـود .در سـنین نوجوانـی میتـوان از طریـق
پرتونـگاری اسـتخوانهای مـچ دسـت (اشـعه ایكـس)
بـرای اندازهگیـری دسـت اسـتفاده نمود كه آیا رشـد كامل
شـده اسـت یـا خیـر؟ اگـر رشـد تكمیل شـده باشـد آنگاه
مربـی میتوانـد تصمیـم الزم بگیـرد (بومپـا.)2000 ،
• بلـوغ :بلوغ از جمله مسـائلی اسـت كه بایـد به آن توجه
نمود .ورزشـكاران مسـتعد كه در رشـته ورزشـی خود عالی
هسـتند یـا حتـی بر همسـاالن خـود برتـری دارنـد ممكن
اسـت آنـان تنومندتـر ،قویتـر ،سـریعتر یـا بـه طـور كلی
بهتـر از سـایر بچهها باشـند .امـا ضمانتی وجود نـدارد كه
وقتی ورزشـكاری در سـن  10سـالگی خوب اسـت در سنین
 14سـالگی یا  18سـالگی هم خوب باشـد.
در زمینـه تأثیـر بلـوغ در فرایند شناسـایی افراد مسـتعد به
یـك نمونـه اشـاره میشـود .پژوهشـگرانی كـه روی رشـد
حركتـی شـامل دو سـرعت و پـرش مطالعـه میكنند یكی
از موضوعاتـی را كـه مـورد بررسـی قـرار دادهانـد ،درصـد
قبلا در سـن  5سـالگی
عملكـرد بزرگسـاالنی اسـت كـه
ً
ارزیابـی نمودهانـد .محققـان دریافتهانـد كـه پسـران بین
 20تـا  40درصـد عملكـرد بزرگسـالی خـود را در  5سـالگی
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بنابرایـن هـر نوجـوان بایـد قبـل از اینكـه در محیـط

بینـی پویایـی رشـد و تكامـل فردی از سـنین پاییـن یعنی
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 -7سلامت جسـمانی و عمومـی ورزشـکاران تضمیـن

و بنابرایـن بایـد ایـن ویژگیهـا را در میـان مالكهـای
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آشـكار میسـازند و دختران بین  40تـا  60درصد از عملكرد

نمونهبـرداری عضالنـی روشـی اسـت كـه توسـط آن

خـود را نشـان می-دهنـد .آنـان نتیجه گرفتند كـه دختران

قسـمتی از عضلـه از بـدن بیـرون آورده شـده و سـپس

در سـنین كودكـی به عملكرد خود در بزرگسـالی شـبیهتر و

تعـداد تارهـای تنـد انقبـاض و تارهـای كنـد انقبـاض

نزدیكتـر هسـتند تا پسـران (بـراون.)2001 ،

آن شـمارش میگـردد .ایـن مسـئله باعـث میشـود كـه

• وراثـت :تـوارث کـه یك پدیـده پیچیده زیستشـناختی
اسـت ،اغلـب نقـش اساسـی در تمریـن دارد .در بچههـا
ایـن گرایـش وجـود دارد تـا ویژگیهـای زیستشـناختی
والدیـن خـود را بـه ارث ببرنـد .هـر چنـد امـكان دارد در
طـول دوره تعلیـم و تربیت و با تمرین و شـرایط اجتماعی،
ویژگیهـای توارثـی تـا حـدی اصالح شـوند.
دربـاره دیـدگاه نقش تـوارث بر آمـوزش نه همـگان متفق
ن را رد میكننـد ،بلكه به
القولنـد و نـه ایـن كـه بـه كلـی آ 
طـور كلـی میتـوان اظهـار نمود كـه توانایـی بالقـوه ارثی

فصلنامه علمی عصـــــر ورزش

ورزشـكار نهایتـاً پیشـرفت او را مشـخص میكنـد .بـرای
آگاهـی از مجموعـه عوامـل وراثتـی مرتبط و مؤثـر به طور
مثـال بـه دو مـورد پرداخته میشـود.
بـه نظـر میرسـد نسـبت تارهـای عضالنـی تنـد انقبـاض
بـه تارهـای كنـد انقبـاض در انسـانها بـه صـورت ارثـی
تعییـن میشـود .تارهـای عضالنـی تنـد انقبـاض از نظـر
بیوشـیمیایی بـرای فعالیتهـای هـوازی (اسـتقامتی) و
تارهـای تنـد انقبـاض بـرای فعالیتهـای بیهـوازی و
كوتـاه مدت مطلوبتر هسـتند .بر این اسـاس ورزشـكاری
كـه نسـبت بیشـتری از تارهـای كنـد انقبـاض را بـه ارث
ت بـاال و موفقیـت آمیزی
بـرده اسـت ،ممكن اسـت قابلی 
در فعالیتهـای ورزشـی كسـب كند كـه نیاز به اسـتقامت
دارنـد .همینطـور هنگامی كـه تارهای تند انقباض بیشـتر
باشـد ،ورزشـكار بـه طـور طبیعـی در ورزش-های سـنگین
(سـرعتی و قدرتـی) موفـق خواهـد بود.

احتمـال موفقیـت ورزشـكار در رشـتههای ورزشـی نمایان
گـردد .سـپس مربـی میتوانـد با ایـن اطالعات بـه همراه
ویژگیهـای زیسـت-حركتی و جسـمانی ،داوطلـب را بـه
ورزشـی كـه در آن موفقتـر خواهـد بـود ،هدایـت نمایـد
(بومپـا.)2000 ،
در مـورد دیگـر میتـوان بـه دوقلوهـای همسـان کـه از
نمونههـای بـارز بـا وراثـت هماننـد میباشـند ،اشـاره
کـرد .در برخـی از مـواد رشـتههای مختلـف ماننـد دوبـل
بدمینتـون و یـا در قایقرانـی ،افـراد بـه صـورت  2یـا 4
نفـره در یـک قایـق قـرار میگیرنـد تا بـه رقابـت بپردازند.
نتایـج پژوهشهای پیشـین نشـان دادهاسـت کـه هر چه
ایـن افـراد از نظـر ویژگیهـای پیکرسـنجی ،فیزیولوژیکـی
و روانشـناختی بـه هـم نزدیـک باشـند ،شـانس موفقیت
آنهـا افزایـش مییایـد و نیز نشـان داده شـده اسـت که
دوقلوهـای همسـان کـه از نظـر عوامـل مذکـور ،یکسـان
بـوده یـا دارای تفاوتهـای خیلی کمـی هسـتند .بنابراین
بـه نظر میرسـد کـه با شناسـایی ایـن گـروه از دوقاوهای
همسـان که دارای شـاخصهای مـورد نظر بـرای موفقیت
در رشـتههایی از ایـن نـوع میباشـند و با پرورش درسـت
و برنامهریـزی شـد ه آنها بتـوان موفقیتهـای بزرگ بین
المللـی را در ایـن رشـتهها کسـب نمـود (آکادمـی ملـی
قایقرانـی.)1390 ،
• تسـهیالت ورزشـی و شرایط اقلیمی :تسـهیالت ورزشی و
شـرایط اقلیمـی هـر دو میتواننـد نقش محـدود كنندهای
در انتخـاب ورزش داشـته باشـند .بـا وجـود ویژگیهـای
شـخصی بـرای یـك ورزش خـاص ،اگـر شـرایط اقلیمـی و
تسـهیالت آن ورزش وجود نداشـته باشـد مثل قایقرانی و
آب ،پس ممكن اسـت كه بهتر باشـد ورزشـكار در ورزشـی
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كـه مسـتعد آن نیسـت ولـی امكانـات آن مهیـا و موجود
میباشـد ،فعالیـت نماید.
• وجـود متخصیصیـن عالـم و بـا تجربه :امكان دسترسـی
بـه متخصصـان مربیـان عالـم و بـا تجربـه در محـل كـه
شناسـایی اسـتعداد انجـام میگیـرد.
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تأثیــر تمریــن تکوانــدو بــر عملکــرد

شــناختی در نوجوانــان مبتــا بــه اختــال
بیــش فعالــی و کمبــود توجــه

نویسنده :باقر شجاع انزابی

اختلال کـم توجهـی و بیـش فعالـی  )ADHD(1یکـی از شـایع تریـن اختلاالت عصبی-تکاملـی ـ رفتـاری در میان
نوجوانـان و جوانـان اسـت . ADHDیـک اختلال پیچیـده و مزمـن سلامت روان اسـت ADHD .مـی تواند سـه
تظاهـرات بالینی داشـته باشـد:
 -1بیـش فعالـی (بـی قـراری و تحریـک)  -2تکانشـگری (پـاداش و از دسـت دادن حـس انتقـادی) -3بـي توجهی
(عـدم سـازماندهی و برنامـه ریزی)
بسـیاری از عوامـل كـه در ایجـاد  ADHDنقـش داشـته انـد ،از جملـه ناهنجـاری هـای عصبـی ،عوامـل وراثتـی،
عوامـل عفونـی و ( ....ماننـد قـرار گرفتـن در معـرض نیکوتیـن ،الـکل ،مونوکسـید کربـن یـا سـرب) را مـي تـوان
نامبـرد .بـه طـور کلـی ،دانشـمندان معتقدند عوامـل ژنتیکـی و محیطی به طور مشـترک در توسـعه  ADHDنقش
دارنـد .جوانـان مبتلا بـه  ADHDبـه دلیـل ضعـف در مهـارت هـای اساسـی حرکتـی ،هماهنگی ضعیف و سـطح
پاییـن مهـارت هـای توجـه و اجرایـی ،در معـرض خطـر انـزوای اجتماعـی و طـرد شـدن قـرار دارنـد( .بوژیلووا و
همکاران)2018
1 Attention Deficit Hyperactivity Disorder
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بـا ایـن حـال ،بـه نظـر مـی رسـد ورزش و فعالیـت بدنی

گـروه تکواندو پیشـرفتهای چشـمگیری در آزمایش عملکرد

نقـش مهمـی در رشـد شـناخت ،حافظه ،توجـه انتخابی و

اجرایـی رایانـه ای ،کـه دقـت و زمـان پاسـخ را در انجـام

زمـان واکنـش حرکتـی دارند به ویـژه در کـودکان مبتال به

وظایـف طراحی شـده بـرای ارزیابـی کنتـرل بازدارندگی و

 ADHDبـه طـور بالقـوه ،ورزش و فعالیـت بدنـی ممکـن

انعطـاف پذیـری شـناختی ،انـدازه گیـری کرد ،نشـان داد.

اسـت بـه کـودکان و نوجوانان مبتال بـه  ADHDکمک کند.

هـدف اصلـی ایـن مطالعـه ارزیابی اثربخشـی یـک برنامه

نکتـه قابـل توجـه ،بـا توجه بـه تعـداد محـدود مطالعات

آموزشـی تکوانـدو یک و نیم سـاله بر عملکرد شـناختی در

و عـدم پشـتیبانی نظـری بـرای تأثیـر فعالیـت بدنـی در

نوجوانـان جـوان مبتلا بـه  ADHDبود.

بزرگسـاالن مبتلا بـه  ،ADHDنمـی تـوان نتیجـه گیـری
معتبری انجـام داد.

ایـن مطالعـه از سـپتامبر  2015تـا فوریه  2017انجام شـده
اسـت .بـه شـرکت کننـدگان توصیـه شـد  48سـاعت قبل
از هـر بـار مراجعـه بـه آزمایشـگاه ،از ورزش شـناختی و
مصـرف کافئیـن خـودداری کننـد .مصـرف غـذا و مایعات
 48سـاعت قبـل از اولیـن بازدیـد مطالعـه ثبـت شـد و از
افراد خواسـته شـد  3سـاعت قبل از ویزیـت دوم از چنین
تسـت  Stroop Color-Wordبـرای ارزیابـی کنتـرل مهاری
توجـه ،کار  Stroop Color-Wordتداخـل انجـام شـد .بـه
شـرکت کننـدگان یـک صفحه متشـکل از پنج سـتون ارائه
شـد کـه هر کـدام دارای  20مـورد در مجمـوع  100مقاله در
هـر صفحـه بـود .در هـر بخـش ،نمـره کل تعـداد کلمـات

در ایـن چارچـوب نظـری ،تکوانـدو یـک هنـر رزمـی کـره
ای اسـت کـه در طـی نسـل هـای مختلـف پیشـرفت
کـرده اسـت و هنـر امـوزان را درگیـر طیفـی از فرآیندهای
شـناختی ،جسـمی ،عاطفی ،اجتماعی و آموزشـی می کند.
ً
اخیـرا ،تکوانـدو مـورد توجـه محققـان قـرار گرفته اسـت،
كـه مزایـای آمـوزش تکوانـدو را در كـودكان و نوجوانان از
نظـر پیشـرفت هـای شـناختی و رفتاری بررسـی كـرده اند

خوانده شـده با صدای بلند در  45ثانیه محاسـبه شـد .دو
شـرط این آزمـون اعمال شـد ،یعنی آزمـون Color Block
و آزمـون  Color-Wordتداخل .درمـورد آزمون بلوک رنگ،
از شـرکت کننـدگان خواسـته شـد کـه رنـگ مناسـب را در

فصلنامه علمی عصـــــر ورزش

مصرفـی خـودداری کنند.

اسـرع وقـت انتخـاب کنند تـا نام چهـار رنگ (قرمز ،سـبز،
آبـی ،زرد) چـاپ شـده با جوهر به رنگ متناسـب (شـرایط
همخوانـی) را نشـان دهند.

بـا ایـن حـال ،پیامدهـای درمانـی احتمالی عمـل تکواندو
هنـوز در ادبیـات علمـی موجود نادیده گرفته شـده اسـت.
بـه عنـوان مثال ،لیكـز و هویت اثـرات آمـوزش تکواندو را
در مقایسـه بـا اثـرات تربیت بدنـی منظم در یـك آزمایش
تصادفـی از  207كـودك  5تـا  11سـاله مقایسـه كـرده اند.
نویسـندگان نشـان دادنـد کـه آمـوزش تکوانـدو مبتنی بر
عملکردهـای مختلـف ،از جملـه خودتنظیمـی شـناختی،
خودتنظیمـی عاطفـی ،رفتـار اجتماعـی ،رفتـار در کالس و
عملکـرد در آزمـون ریاضی ذهنی می شـود .چو و همکاران
لیكـز و همـكاران اثـرات نـه ماهـه آمـوزش تکوانـدو بـر
عملكـرد انـدام در جوانـان  11تا  13سـاله را مطالعـه كردند.

انجمن علمی فیزیولوژی ورزشی
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تمرین
گـروه تکوانـدو تمرینـات خاصـی را بـرای مـدت زمـان 50
دقیقـه و دو بـار در هفتـه و بـه مـدت یـک سـال و نیـم
انجـام داد .جلسـات آموزشـی بیـن سـاعت  3تـا  7بعد از
ظهـر برگزار شـد.
برنامـه تمریـن تکواندو شـامل جنبه توسـعه مهـارت های
فنـی ایـن ورزش (بـه عنوان مثال ،مسـدود کردن ،مشـت
و لگـد زدن) و پومسـه (فـرم هـا ؛ آنهـا مجموعـه ای از
حـرکات فیزیکـی هسـتند کـه بـا دقـت فنـی بـه ترتیـب
خاصـی انجـام مـی شـوند) .فعالیـت دوم شـامل مراحـل
مختلفـی اسـت کـه در آنها بـرای اجرای حـرکات و ضربات
بـا دقـت و ترتیـب صحیـح ،بـه توجـه باالیی نیاز اسـت.
در هـر مرحلـه از پیشـرفت (بـا حرکـت بـه سـطوح باالتـر
حـرکات چالـش برانگیزتـر می شـوند (هـم تعـداد مراحل
یـا اقدامـات و هـم پیچیدگی و دشـواری جسـمی رفتارها
افزایـش مـی یابـد) .از هنرآمـوزان تکوانـدو انتظـار مـی
قبلا یـاد گرفتـه شـده و
رفـت کـه بتواننـد تمـام فرمهـای
ً
همچنیـن فرمهـای جدیـد را بـرای مـدت زمـان  30دقیقه
انجـام دهنـد .قبـل و بعـد از هـر جلسـه آموزش ،شـرکت
کننـدگان بـه ترتیب  10دقیقـه تمرینات گرم کـردن عمومی
(کشـش ،آهسـته دویـدن و تقویـت ،نشسـتن و فشـار
دادن) و  ...را انجـام دادند .تمرین تکواندو توسـط مربیان
واجـد شـرایط تکواندو انجام شـد .نکته قابـل توجه ،هیچ
فعالیـت بدنـی دیگـری توسـط شـرکت کننـدگان پـس از

بـه افـراد کنتـرل کننـده بعـد از برنامـه آمـوزش داشـتند.
(کلینگبـرگ و همـکاران .)2005
در مـورد  ،ADHDدر ادبیـات ،اکثـر مطالعـات مربـوط بـه
توانبخشـی شـناختی برای بهبود عملکرد شـناختی اسـت.
ایـن مطالعـات گـزارش داده انـد کـه مداخالت شـناختی،
یعنـی یـک برنامـه آمـوزش توجـه پیـش رونـده رایانـه
ای و یـک برنامـه آمـوزش حافظـه کاری ،مـی تواننـد
توجـه ،حافظـه فعـال و توانایـی اسـتدالل غیـر کالمـی را
افزایـش دهنـد و ممکـن اسـت عالئـم رفتـاری  ADHDرا
در کـودکان کاهـش دهنـد ایـن پیشـرفت را مـی تـوان با
ایـن واقعیـت توضیـح داد کـه آمـوزش شـناختی فعالیت
مغـز را در نواحـی جـداری و پیشـانی مرتبـط بـا حافظـه
فعـال افزایـش مـی دهـد( .اولسـن و همـکاران )2004
علاوه بر آموزش شـناختی ،برخـی مطالعات گـزارش داده
انـد کـه آمـوزش بدنـی عملکـرد شـناختی را در کـودکان و
نوجوانـان مبتلا بـه  ADHDرا بهبـود مـی بخشـد .ایـن
افزایـش ممکـن اسـت به دلیل بهبـود تقویـت هیپوکامپ
در طوالنـی مـدت  )LTP(2تراکـم عـروق خونـی مخچـه،
کنـد باشـد پاسـخ کاتکول آمین ،تغییر در پاسـخ چشـمک
زدن چشـم و کاهـش مقاومت موتـور در میـان فعالیتهای
بدنـی ،تحقیقـات قبلـی حاکـی از آن اسـت کـه ورزشـهای
رزمـی یکـی از راههـای سلامت روان و جسـم اسـت بـه
طـور خـاص ،نشـان داده شـده اسـت كـه هـم تـای چی،

تمریـن انجام نشـده اسـت.

بـه عنـوان یـك ورزش رزمـی سـنتی چینی ،و هـم تکواندو

ایـن اولیـن مطالعـه بـرای ارزیابـی اثـر بخشـی تمریـن

اضطـراب ،رفتارهای رویایی ،احساسـات نامناسـب و بیش

آمـوزش طوالنـی مـدت تکوانـدو بـر عملکـرد شـناختی در
نوجوانـان مبتلا به  ADHDاسـت .یافته ها نشـان داد که
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کـه توسـط رنگهای مختلـف کمربند مشـخص می شـود)،

از نظـر توجـه انتخابـی عملکـرد شـناختی بهتـری نسـبت

فعالـی را در نوجوانـان مبتلا به  ADHDكاهـش می دهد.
(هرنانـدز و همـکاران)

شـرکت کنندگانـی کـه برنامـه تکوانـدو را دریافـت کردنـد
2 - Long-Term Potentiation
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مزایــای تمرینــات مقاومتــی و معرفــی
تمرینــات معلــق TRX
نویسنده :شهره صمدپور

تاثیر تمرینات مقاومتی بر ترکیب بدنی و سالمتی
طبـق مطالعـات انجـام شـده بـا افزایـش هـر یـک واحد شـاخص تـوده بدنـی زمینـه ابتال بـه خطـر بیمار یهای
قلبـی -عروقـی  8درصـد افزایـش مییابـد و بـا داشـتن فعالیـت بدنی مناسـب بـه میزان یـک "مت " 1خطـر بروز
بیمار یهـای قلبـی -عروقـی کاهـش مییابـد .تمرینـات مقاومتـی یکـی از پرطرفـدار تریـن شـکلهای تمریـن
بدنـی میباشـد کـه بـرای بهبـود آمادگـی جسـمانی و نحـوه اجـرا ،جلوگیـری از آسـیب ،افزایـش عضلـه و قدرت
مـورد اسـتقبال افـراد معمولـی و ورزشـکاران حرفـه ای قـرار میگیـرد .شـواهد حاکـی از آن اسـت کـه تمرینـات
مقاومتـی بـا بـاال بـردن تـوده عضالنی و کاهـش درصد چربی بـدن ،موجب بهبـود ترکیب بدنـی و افزایش قدرت
عضالنـی میشـود ،همچنیـن موجب بهبود حساسـیت انسـولینی ،کاهش چربی احشـایی 2و کاهـش بیمار یهای
متابولیکـی میشـود .کالـج آمریکایـی طـب ورزش 3در سـال  ۱۹۹۰بـرای اولیـن بار تمرینـات مقاومتـی را به عنوان
یـک عامـل موثـر در برنامههـای آمادگی جسـمانی بـه همه افـراد معرفی کـرد (امیـری و همـکاران.)۱۳۹۷،
مقـدار انـرژی هزینـه شـده هنـگام اسـتراحت کامل نسـبت به وزن بدن میباشـد .شـدت فعالیتهـای بدنی به صـورت واحد  (Met):مـت 1
.مـت بیـان میشـود .یـک مـت برابـر  5/3میلی لیتر اکسـیژن مصرف شـده بـه ازای هر کیلـو گرم وزن بـدن در هر دقیقه اسـت
2 Adipocyte
3 ACSM
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در این راسـتا بانز ( )۲۰۰۳در طی تحقیقات خود مشـاهده

میافتـد و موجـب اسـتفاده بهتـر از چربیهـا در جایـگاه

کـرد کـه تمرینـات مقاومتـی بـه طـور قابل توجهـی چربی

منبـع سـوخت مـی باشـد .تمریـن مقاومتـی بـا شـدت

اطـراف کمـر تـا باسـن را کاهـش میدهد ،اما سـطح تری

متوسـط میـزان جریانخـون در بافـت چربـی را دو برابـر

گلیسـیرید ،کلسـترول خـوب و کلسـترول بـد پـس از ۱۰

میکنـد و موجـب افزایـش جریـان خون در عضلات فعال

هفتـه تمریـن مقاومتـی بـدون تغییـر باقـی مانده اسـت

میشـود (امیـری و همـکاران .)۱۳۹۷،همچنیـن گـزارش

(بانـز و همـکاران.) ۲۰۰۳،

شـده اسـت تمرینـات مقاومتی باعـث کاهش کلسـترول،
فشـارخون سیسـتولیک ،سـطح قنـد خـون و هموگلوبین-

نقــش تمرینــات مقاومتــی در کاهــش
چربــی

نشـان داد کـه تمرینـات مقاومتی هیچ تاثیـری بر پروفایل

تمرینـات مقاومتـی توسـط افزایـش کالـری مصرفـی در

لیپیـدی خـون ندارنـد (وسـلی و همـکاران .)۲۰۱۵،بعضي

هنـگام تمریـن و بعـد از تمریـن منجـر بـه کاهـش درصد
چربـی بـدن میشـود .ایـن تمرینـات موجـب کـم شـدن
بافـت چربـی احشـایی و درصـد چربـی خواهـدشـد کـه
در ایـن صـورت تولیـد سـیتوکین4های التهابـی کاهـش

گلیکوزیلـه 5خـون خواهد شـد با ایـن حال وسـلی ()۲۰۱۵

از محققـان بـه عنـوان اسـوین ( )۲۰۰۶گـزارش دادنـد كـه
تمريـن مقاومتـي بـه مـدت شـش هفتـه باعـث افزايش
کلسـترول خوب شـد امـا تاثيري بر کلسـترول بد نداشـت
(اسـوین و همـکاران.)۲۰۰۶،
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مییابـد ،همچنیـن تمرینـات مقاومتـی منجر بـه افزایش
سـاخت پروتئیـن عضالنی و در نهایت بیشـتر شـدن توده
عضالنـی بـدن میشـود ،که باعث نیاز بیشـتر بـه انرژی کل
مصرفـی از طرف عضلات درگیر در فعالیت خواهد شـد در
ایـن شـرایط با اکسیداسـیون چربی به میزان  ۵تـا  ۱۰برابر
بیشـتر از زمـان اسـتراحت مواجه میشـویم.

طبـق مطالعـات انجام شـده در بـدن انسـان دو نوع بافت
چربـی وجـود دارد از جملـه بافـت چربی قهـوه ای و بافت
چربـی سـفید ،بافـت چربـی سـفید نشـان دهنـده مقـدار
بـاالی چربـی مخصوصـا چربیهـای احشـایی و ذخیـره
تری گلیسـیرید اسـت و بافـت چربی قهـوه ای که موجب
گرمازایـی و یـا بـه عبارتـی تبدیـل انـرژی حرارتـی بـه
در بـدن افـراد ورزشـکار ایجـاد میکنـد و یکـی از عواملـی

در اینبـاره ون و همـکاران نشـان دادنـد که مقـدار بافت

کـه گوشـزد میشـود تـا افـراد از تمرینـات مقاومتـی برای

چربی سـفید در مقایسـه بـا بافت چربی قهـوه ای در افراد

کاهشچربـی بـدن بهـره ببرنـد بـه ایـن دلیـل اسـت کـه

چـاق بیشـتر اسـت و یکـی از تاثیـرات تمرینـات مقاومتی

پـس از انجام یک جلسـه تمریـن مقاومتی شـاهد میزان

تبدیـل بافت چربی سـفید بـه بافت چربی قهوه ای اسـت

باالیـی از کالـری سـوزی هسـتیم کـه بـه علـت تغییـرات

یعنـی تمریـن باعث افزایش نسـبی بافت چربـی قهوه ای

ترشـح هورمونهـا ،وام اکسـیژنی که پـس از ورزش اتفاق

میشـود(امیری و همکاران)۱۳۹۷،

4 Cytokine

5 Hba1c

انجمن علمی فیزیولوژی ورزشی

اجـرای اینگونـه تمرینـات تغییـرات هورمونـی باالیـی را

گرمایـی میشـود.
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تمرینـات مقاومتـی طوالنیمـدت ،منجـر بـه «کاهـش

نقــش تمرینــات مقاومتــی در بهبــود
پروفایــل لیپیــدی

کاهـش گلوکـز خـون پـس از فعالیـت ورزشـی ،ریشـه در

افزایـش لیپوپروتئین با چگالی پاییـن ( )LDL_Cو کاهش

بهتـر شـدن «عملکـرد انسـولینی» و «پاسـخ سـلولها بـه

لیپوپروتئیـن بـا چگالی بـاال ( )HDL_Cنشـان دهنده ابتال

انسـولین» دارد .بـا ایـنحـال ،برخلاف تمریـن هـوازی،

بـه عوامـل خطـرزای قلبی-عروقـی میباشـد ،همـان طـور

شـدتهای باالتـر تمریـن مقاومتـی توسـط افـراد دیابتی

کـه بریـت ( )۲۰۰۶تاثیـر هشـت هفتـه تمریـن مقاومتـی

قابـلتحمل تر اسـت ،زیرا برخـی از عـوارض دیابت مانند

در برابـر عوامـل خطـرزای قلب-عروقـی را مـورد بررسـی

«زخمهـای کـف پـا» ،منجـر بـه محدودیـت ایـن بیماران

قـرار داد و مشـخص کـرد کـه تمرینـات مقاومتـی منجـر

در انجـام برخـی تمرینـات ورزشـی میشـود ،در حالیکـه

بـه کاهـش فشـار خـون و پروفایـل لیپیـدی به طـور موثر

تمرینـات مقاومتـی برای بسـیاری از افراد قابلاجرا اسـت

م شـده توسـط
خواهـد شـد .همچنین طبق تحقیقات انجا 

( امیـری و همـکاران .)۱۳۹۷،همچنین الزمـه فعالیت بدنی

پژوهشـگران ،تمرینـات مقاومتـی منجـر بـه کاهـش قنـد

در بیمـاران دیابتـی مسـن ،داشـتن مقدار معینـی قدرت و

خـون ،هموگلوبیـن گلیکوزیلـه ( ،)HBA1Cتـوده و درصـد

اسـتقامت عضالنـی اسـت .که توسـط تمرینـات مقاومتی

چربـی ،فشـارخون سیسـتولیک ،و افزایـش حساسـیت به

حاصـل میشـود (استراسـر و همـکاران.)۲۰۱۰ ،

فصلنامه علمی عصـــــر ورزش

انسـولین میشـود (میسـترا و همکاران۲۰۰۸ ،؛ استراسـر و
همـکاران.)۲۰۱۰ ،

وزن» و «کاهـش درصـد چربـی بدن» میشـود .همچنین،

تمرین عملکردی بی ثبات
تمرینـات عملکـردی جـز تمرینـات مقاومتـی اسـت کـه
عضلات خـاص را فعـال میکننـد .یکـی از تمرینـات
عملکـردی کـه بـا تمرینات مقاومتی سـنتی متفاوت اسـت
تمرینات معلق اسـت (سـایبر .)۲۰۰۴،6کلیـه تمرینات معلق
در سـطح ناپایـدار انجـام میشـوند و صرفا ابزار مـورد نیاز
بـرای اجـرای این گونـه تمرینـات متفاوت اسـت تمرینات
معلـق موجـب فعال سـازی عضلات و واحدهـای حرکتی
بیشـتری میشـوند (اسـنار و همکاران ۲۰۱۳ ،7؛ کاالتایود و
همـکاران.)۲۰۱۴ ،8
تمرینـات معلـق یـک فعالیـت نویـن میباشـد کـه وزن
بـدن بـه عنـوان مقاومت مـورد اسـتفاده قـرار میگیرد و

نقــش تمرینــات مقاومتــی در بیمــاران
دیابتــی
ی کـه در بیمـاران دیابتـی ،تحلیـل "عضالنـی" و
از آنجایـ 
"آتروفـی" رخ میدهـد ،بـرای بهبـود ایـن آسـیبهای
انجمن علمی فیزیولوژی ورزشی
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اینگونـه از تمرینـات ،مرتبـط بـا یـک مجموعـه تمرینـات
باالتنـه و پایینتنـه اسـت کـه در اجـرای تمامـی حـرکات
نیـاز بـه حفظ تعادل اسـت (دارگئـون و همـکاران.)۲۰۱۱ ،9

تاریخچه تمرینات معلق TRX

عضالنـی ،اجـرای تمرینـات مقاومتـی بـرای این بیمـاران،

یکـی از روشهـای تمرینـات مقاومتـی ،تمرینـات ناپایدار

الزامـی اسـت .تمرینـات مقاومتـی ،سـبب بهتـر شـدن

اسـت که امروزه بسـیار محبوب اسـت .تمرینات ناپایدار از

نیمـرخ گلوکـزی میشـود کـه یکـی از عوامـل التهـاب در

طریـق دسـتگاه و روشهـای گوناگونی قابل اجرا میباشـد

بیمـاران دیابتـی ،وجود گلوکـز زیاد در بافتها میباشـد.

و صرفـاً بـه اسـتفاده از توپهـای بوسـو و سوئیسـی یـا

تمرینـات مقاومتـی ،بـا افزایـش حجـم تـوده عضالنـی،
موجـب افزایـش پاسـخها بـه گلوکـز و انسـولین در برابـر
گلوکـز خـون میشـود .افزایـش حساسـیت در پاسـخ بـه

6 Sieber
7 Snarr et al.
8 Calatayud et al.
9 Dargeon et al.
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انجـام تمرینـات زنجیـره حرکتـی بـاز بـا بهکارگیـری از
وزنههـای آزاد نمیباشـد .تمرینـات معلـق  ،TRXتمرین رو
بـه رشـد در دهههـای اخیر اسـت و از سـال  ۱۹۹۰بـه دنیا
معرفـی شـده اسـت کـه بـه عنـوان تمرینـات مقاومتی با
وزن بدن شـناخته میشـود و در دسـته تمرینات ناپایداری
میباشـد .تمرینات تعلیقی  TRXتوسـط رنـدی هتریک در
سـال  ۲۰۰۵توسـط نیـروی دریایـی سـابق ایالـت متحـده
بـا اسـتفاده از کمتریـن تجهیـزات از جملـه یک کمـر بند و
چتـر نجات توسـعه یافـت (مـوک و همـکاران .)۲۰۱۴،این
سیسـتم تمرینـی معلـق یـک متود ورزشـی بینظیر اسـت
کـه از دو تسـمه و دسـته تشـکیل شـده اسـت و در هـر
انتهـای آن گیـره وجـود دارد کـه توسـط آن بـه یـک دیگر
متصـل میشـوند و بهراحتـی قابلحمـل اسـت.

مزایای تمرینات معلق TRX
تمرینـات معلـق به عنوان یـک تغییر متفـاوت در تمرینات
مربـوط بـه وزن بـدن مـی باشـد کـه با توجـه بـه اهداف
مختلـف نیـاز بـه فعـال سـازی عضلات دارد .با ایـن حال
بـار و شـدت تمریـن مبتنی بـر توانایی افراد به سـه فاکتور
مرتبـط اسـت کـه موجـب تعدیل سـختی ورزش بـا TRX
میشـود از جمله:
 .1تغییـر موقعیت شـروع نسـبت به نقطه تکیـه گاه (اصل
آونگی)
 .2تغییر زاویه بدن (اصل مقاومت برداری)
 .3تغییـر انـدازه و موقعیـت قرارگیـری مرکـز ثقلـی بـدن
(اصـل اسـتقامتی) (بتنـدروف.)۲۰۱۰،11
هالتـر بـا چالـش بیشـتری همـراه اسـت و تمرین بـا ابزار
ورزشـی معلـق ماننـد  TRXدر عملکـرد گیرندههای حسـی
عمقـی و فشـار بـه عضلات مرکـزی را کـه در تعـادل و
پایـداری نقـش مهمـی دارنـد را تقویـت میکنـد (یـوک و
همـکاران ۲۰۱۵ ،12؛ کاسـیو و همـکاران .)۲۰۰۳ ،13همچنیـن
تمرینـات معلـق  TRXشـامل طیـف گسـترده ای از حرکات
متنـوع بـر پایـه پشـتیبانی بـدن ،توانایـی افزایـش بـار
و شـدت تمریـن اسـت کـه نشـان داده شـده اسـت کـه

سیسـتم تمرینـی  TRXبـه این گونه اسـت که توسـط یک
فـرد در یـک زمـان و بـا اسـتفاده از وزن بـدن خـود بـه
عنـوان مقاومـت اسـتفاده میشـود که هدف داشـتن یک
سیسـتم تمرینـی همـهکاره اسـت تـا توانایـی بـه چالـش
کشـیدن کل زنجیـره جنبشـی در الگوهـای حرکتی مختلف
را شـامل شـود (بایـرن و همـکاران .)۲۰۱۴،الزم بـه ذکـر
اسـت کـه در سیسـتم تمرینی معلـق  ،TRXبـدن میتواند
در زوایـای مختلـف ماننـد ایسـتاده رو بـه نقطـه اتصـال،
ایسـتاده از پهلو ،ایسـتاده پشـت به نقطه اتصال ،نشسته
نقطـه اتصـال و همچنین به صـورت خوابیده ،تک دسـت
و پـا بـاز قرار گیـرد (هانسـن.)۲۰۱۳،10

(بتنـدروف ۲۰۱۰،؛ هریس و همکاران )۲۰۱۷ ،14و در مقایسـه
تمرینـات وزن بـدن بـا آنهایـی کـه از تمرینـات معلـق
پیـروی میکردنـد ،افزایش قابـل توجه ای در فعال سـازی
عضلات در هرجلسـه از تمرینـات معلـق دیـده شـد ،برای
مثـال در حرکـت پالنـک :عضلـه مـورب شـکمی ،در پوش
آپ :عضلـه مـورب شـکمی ،عضله سـینه ای بـزرگ ،عضله
راسـت شـکمی ،عضله متـوازی االضلاع ،ماهیچه راسـت
کننـده سـتون مهرههـا و در حرکـت پـل :عضلـه راسـت
شـکمی ،ماهیچـه راسـت کننـده سـتون مهرههـا فعـال
شـدند (مـرات و همـکاران.)۲۰۱۹ ،15
طبـق مطالعـات شـان هریـس ( )۲۰۱۷انجـام تمرینـات

10 Hansen

11 Bettendorf
12 YuK et al.
13 Cosio et al.
14 Harris et al.
15 Morat et al.
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رو بـه نقطـه اتصـال ،نشسـته از پهلـو ،نشسـته پشـت به

ل سـازی عملکـرد عضلات موثـر اسـت
در افزایـش فعـا 
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انجـام حـرکات توسـط  TRXدر مقابـل تمرینـات دمبـل یا
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ناپایـداری در مقایسـه بـا تمریناتـی کـه در سـطح پایـدار

مسـتقیم دارد و در ایـن صـورت مشـخص نمـودن شـدت

انجـام مـی شـود باعـث افزایـش فعـال سـازی عضلات

و حجـم تمریـن امـری مشـکل اسـت ،بـا ایـن حـال برای

میشـود .افزایـش فعـال سـازی و درگیر سـاختن عضالت

کنتـرل و ارزیابـی میـزان درک فشـار در تمرینـات بی ثبات

بـه صـورت عمقـی دو مـورد از مزایـای مثبـت اسـتفاده

از مقیـاس بـورگ ( PREبورگ  )۱۹۷۰اسـتفاده میشـود .با

از تمرینـات معلـق ماننـد  TRXدر مقایسـه بـا تمرینـات

توجـه بـه ایـن مقیاس ،میـزان فشـارکار یا فعالیـت انجام

مقاومتـی سـنتی اسـت همچنیـن بـا وارد کـردن تمرینات

شـده توسـط شـخص انـدازه گیـری میشـود (جانـوت و

معلـق در تمرینـات روزمره پاسـخهای متابولیکی گوناگونی

همـکاران .)۲۰۱۳،20همچنیـن بـرای افزایش شـدت تمرین

رخ میدهـد کـه مربـوط به بهبـود وضعیت قلبی تنفسـی،

میتـوان از افزایـش تکرارهـا ،تغییـر حـرکات ،تمپـو،

حفظ تناسـب اندام و عضالنی شـدن را درب ر دارد .بنابراین

کاهـش زمـان اسـتراحت و یـا ترکیـب تمرینـات  TRXبـا

تاثیـرات مثبتـی بـر عوامل قلبـی عروقـی و متابولیک دارد

سـایر تمرینـات ،اسـتفاده نمود (هانسـن.)۲۰۱۳،

همچنیـن دالیبر نشـان داد کـه  TRXباعث تقویت عضالت
بـدن و ثبـات مفاصـل ،تقویت ربـاط ها و عضالت پشـت
میشـود (دالیبـر و همـکاران.)۲۰۱۲،

فصلنامه علمی عصـــــر ورزش

تمرینـات معلـق ترکیبـی از حـرکات آموزشـی منحصـر به
فـرد با هدف بهبود قـدرت ،اسـتقامت ،هماهنگی ،انعطاف
پذیـری ،قـدرت و ثبـات اصلی میباشـد .همچنیـن اگرچه
تمرینـات تعلیقـی بـه طـور معمـول مقادیـر  VO2MAXرا
بهبـود نمیبخشـند امـا مقادیر یـک تکـرار پیشـینه 16را در
تسـتهای تمرینـات پا ،پرس سـینه ،17کـرال آپ 18و پوش
آپ 19افزایـش میدهـد .همانطـور کـه اسـمیت و همکاران
( )۲۰۱۶نشـان دادند تمرینات معلـق  TRXبهطور معناداری
سـبب بهبود قدرت میشـود بـه عبارتی تمرینـات ناپایدار
ماننـد تمرینـات معلـق  TRXیـک روش مداخلـه ای خاص
در ورزش اسـت کـه میتوانـد قـدرت ،دامنـه حرکـت و
بهبـود تعـادل را در الگوهـای حرکتـی -عملکـردی فراهـم
سازد.

نقـش تمرینــات معلق  TRXبر پروفــایل
لیپیدی
وســلی و همــکاران ( )۲۰۱۵طــی یــک جلســه تمرینــی
توســط سیســتم تعلیــق  TRXبــرای تعییــن تاثیــر ورزش
بــر شــاخص هــای متابولیکــی و فیزیولوژیکــی عملکــرد و
شــدت در بــدن ،فهمیدنــد کــه  TRXبــر برخــی از عوامــل
فیزیولوژیکــی تاثیــر بســیار چشــم-گیری دارد .نتایــج
مطالعــات نشــان میدهــد تمرینــات TRXباعــث کاهــش
چربــی بــدن و افزایــش همزمــان عضــات میشــود
بنابرایــن میتــوان گفــت  TRXبــا هــدف کاهــش چربــی
بــدن و افزایــش عضلــه در واقــع روش مناســبی بــرای از
دســت دادن چربــی در زنــان اضافــه وزن اســت و یــک
دوره تمریــن  TRXبــر شــاخصهای عملکــرد ،ترکیــب
بــدن و پــرو فایــل لیپیــدی تاثیــر دارد طبــق مطالعــه ای
در افــراد نســبتا فعــال بیــن  ۲۱تــا  ۷۱ســال ،تمرینــات
معلــق منجــر بــه کاهــش چشــمگیر دور کمــر ،درصــد

اصل اضافه بار در تمرینات TRX

چربــی بــدن ،فشــار خــون اســتراحت سیســتولیک 21و

اصـل اضافـه بـار در تمرینات ،بـرای ارزیابی سـازگار یهای

دیاستولیک 22میشود (دولتی و همکاران.)۲۰۱۷،23

تمرینـی مورد نیاز اسـت .در تمرینات مقاومتی سـنتی این
سـازگاری امـکان دارد در  ۴۰درصـد حداکثـر تکرار بیشـینه
ایجاد شـود اما در تمرینات بیثبات ،حداکثر تکرار بیشـینه
انجمن علمی فیزیولوژی ورزشی

40

بـه صـورت متفاوت و خـودکار اسـت زیرا وابسـته به وزن
بـدن میباشـد بنابرایـن بـا میزان درجـه بیثباتی توسـط
دسـتگاه مورد نظـر ،اندازه تمریـن و موقعیت بـدن ارتباط
16 One-repetition maximum

20 Janot et al.

17 Bench press

21 Systolic

18 Crawl up

22 Diastolic

19 Push up

23 Dolati et al.

الﺎﻳر ﻳﻮﮔﺎ
نویسنده  :ثمین مهر ینژاد

ﻣﻄﺮح ﺷﺪن اﻳﺪهﻫﺎى ﻧﻮ از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎى ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ .در زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺸﺮ اﻳﺪهﻫﺎى ﻧﻮ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻗﺒﻞ ﻣﻄﺮح
ﻣﻲﺷﻮد ،زﻳﺮا در ﻋﺼﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژى ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺪاوم در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ ،از ﮔﻮﺷﻲ ﻫﻤﺮاه ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺗﺎ ﻓﺮآورى ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﻳﻲ ،ﭘﻮﺷﺎك ،آﻣﻮزش و ورزش .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن و ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪن اﻳﺪهﻫﺎى ﻧﻮ
ﻫﻢ ﺳﻠﻴﻘﻪ ،اﻧﺘﻈﺎر و ﺗﻘﺎﺿﺎى ﻣﺮدم را ﺗﻐﻴﻴﺮ داده اﺳﺖ .ﻫﺮ روزه ،اﻳﺪهﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪى ﭘﺪﻳﺪار ﻣﻲﺷﻮد ،ﻣﺮدم
آنﻫﺎ را اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻪﺣﻖ و ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ دﻳﮕﺮ ﻃﺮﻓﺪار ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻣﻲﺷﻮد ،و ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎ
ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪن ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲﺷﻮد .ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژى ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ اﻳﺪهﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ دارد.
در زمینـه ورزش ﻛﺮدن ﻫﻢ وﺿﻊ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻮال اﺳﺖ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻏﺮﺑﻲ ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاى ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ
ﻣﻬﻴﺎﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻫﺮ روز ﺷﻴﻮهﻫﺎ و وﺳﺎﻳﻞ ﺟﺪﻳﺪ ورزﺷﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﻲآﻳﺪ و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد ﻫﺮازﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮدم ﺑﻪ
ورزشﻫﺎى ﺧﺎﺻﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺑﺪﻫﻨﺪ .ورزش ﻳﻮﮔﺎ ﻓﻌﻼ اﻳﻦ اﻗﺒﺎل را دارد ﻛﻪ در زﻣﺮة ورزشﻫﺎى دﻟﺨﻮاه ﻣﺮدم
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮش و ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎى ﻓﺮاوان آن ﺷﺪه اﺳﺖ.
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سابقه اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﻨﺎب و پارچه آوﻳﺰان
ﻳﻮﮔﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاى از ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎى ﺑﺪﻧﻲ ،ﺗﻨﻔﺴﻲ و ﺗﻤﺮﻛﺰى
اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﭘﻨﺞﻫﺰارﺳﺎﻟﻪ در ﻣﻴﺎن ﻫﻨﺪﻳﺎن دارد .ﺷﺮق
ﻣﻬﺪ ﻋﺮﻓﺎن اﺳﺖ ،و ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎى ﺑﺪﻧﻲ ﻳﻮﮔﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
آرام ﻛﺮدن ﺑﺪن ﺑﺮاى ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺟﺮاى ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎى ﺗﻤﺮﻛﺰى
اﺑﺪاع ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻏﺮب ﻧﻴﺰ از ﺣﺪود  ٣٠٠٠ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻛﻪ
ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﻤﭙﻴﻚ را اﺟﺮا ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮ ورزشﻫﺎى
ﺑﺪﻧﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺳﺎلﻫﺎى اﺧﻴﺮ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻏﺮب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ،ﻳﻮﮔﺎ در ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻏﺮﺑﻲ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﻲ
ﺑﺮاى اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎى ﺑﺪﻧﻲ و ارﺗﻘﺎى ﻣﻌﻨﻮى
راﻳﺞ و ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﻦ دو ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻣﻌﻨﻮى ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪن ﺳﺒﻚﻫﺎى ﺑﻴﻦرﺷﺘﻪاى ﻳﻮﮔﺎ در ﻏﺮب ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺟﺮاى ﺣﺮﻛﺖﻫﺎى ﻳﻮﮔﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از پارچـه آوﻳﺰان از ﺳﻘﻒ
در ﮔﺰارشﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺳﻔﺮ ﻏﺮﺑﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ در ﻗﺮن  ١٧ﻣﻴﻼدى
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ رﺳﻴﺪه ،آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻮﮔﻲﻫﺎ از ﻃﻨﺎب ﺑﺮاى
ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎى ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻠﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﺮدهـاﻧﺪ.
ﺷﻮاﻫﺪى از اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﻨﺎب در ﻣﻴﺎن ﻳﻮﮔﻲ ﻫﺎى ﻣﺎﻳﺴﻮر
ﻫﻨﺪ در دهه  ١٨٤٠ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .در ﻋﻜﺴﻲ از ﺷﺎﻻى ﻛﺮﻳﺸﻨﺎ
ﻣﺎﭼﺎرﻳﺎ ،ﭘﺪر ﻳﻮﮔﺎى ﻣﺪرن ،در ﺳﺎل ١٩٣٢ﻃﻨﺎبﻫﺎﻳﻲ دﻳﺪه
ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ از ﺳﻘﻒ آوﻳﺰان اﺳﺖ .ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻌﺪ آﻳﻨﮕﺎر ،از
ﺷﺎﮔﺮدﻫﺎى ﻣﻌﺮوف و ﺻﺎﺣﺐﺳﺒﻚ وى ،در ﻣﺮﻛﺰش در ﭘﻮﻧﺎ
از ﻃﻨﺎبﻫﺎى ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ و دﻳﻮار ﺑﺮاى اﺟﺮاى آﺳﺎﻧﺎﻫﺎى
ﻳﻮﮔﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد .ﺑﺎ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﺷﺪن ﺳﺒﻚ آﻳﻨﮕﺎر ،اﺳﺘﻔﺎده
از اﻳﻦ ﻃﻨﺎبﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻃﻨﺎبﻫﺎى ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ دﻳﻮار ،در
ً
اﺧﻴﺮا( ﻓﺮم ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮى از آن ،ﻳﻮﮔﺎ
ﺟﻬﺎن رواج ﭘﻴﺪا ﻛﺮد
وال را در ﻛﻼسﻫﺎﻳﻲ آﻣﻮزش ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﺮﻛﺎت
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻃﻨﺎب اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد) .اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎرﭼﻪ
ﺑﻪ ﺟﺎى ﻃﻨﺎب ﺑﺮاى اﺟﺮاى آﺳﺎﻧﺎﻫﺎى ﻳﻮﮔﺎ در ﺟﻬﺖ روﻧﺪ
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺎرﺑﺮد آﺳﺎنﺗﺮ و ﺗﻨﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ اﺑﺰار اﺳﺖ .در زﻳﺮ

از ﺟﺎﻳﻲ آوﻳﺰان ﺑﺎﺷﺪ (  ،suspension (trainingوﺳﺎﻳﻠﻲ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎرﻓﻴﻜﺲ ،ﺗﻲ آر اﻛﺲ ،ﻳﻮﮔﺎ ﺳﻮﻴﻳﻨﮓ ،ﺣﻠﻘﻪ ،ﻃﻨﺎب
و ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎى ﺳﻴﺮك ،وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺎزى ﭘﺎركﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﺎب و میلـه
ﺗﻌﺎدﻟﻲ )monkey bar(.
از پارچه سیلک اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﺮاى اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻮع در ﻫﻨﺮﻧﻤﺎﻳﻲﻫﺎى
ﺳﻴﺮك در ﺳﺎل  ١٩٥٩اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺳﺎلﻫﺎ ﻃﻮل
ﻛﺸﻴﺪ ﺗﺎ در ﺣﺪود ﺳﺎل  ١٩٩٥دو ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺳﻴﺮك آﻓﺘﺎب
در ﻳﻜﻲ از اﺟﺮاﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﺎ آن ﻫﻨﺮﻧﻤﺎﻳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﻮﺟﺐ
رواج آن ﺷﺪﻧﺪ .ﻛﺮﻳﺴﺘﻮﻓﺮ ﻫﺮﺑﺴﻮن اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ،رﻗﺼﻨﺪه،
آﻛﺮوﺑﺎتﺑﺎز  ،ﻃﺮاح رﻗﺺ و ﻣﺘﺨﺼﺺ ورزش ،در ﺳﺎل١٩٩٠
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻨﺮﻫﺎى ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ آﻧﺘﻲﮔﺮاوﻳﺘﻲ را ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻛﺮد و
آﻛﺮوﺑﺎتﺑﺎزﻫﺎ ،ورزﺷﻜﺎران ﺣﺮﻓﻪاى و ﻣﻨﺘﺨﺒﺎن ﺳﺎﺑﻖ اﻟﻤﭙﻴﻚ
در ﺷﺮﻛﺖ وى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ اﺟﺮا ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ .ﻫﺮﺑﺴﻮن
ﺑﺎ ﻳﻮﮔﺎ ﻫﻢ آﺷﻨﺎ ﺑﻮد و از اواﻳﻞ دهـه  ٢٠٠٠ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎى ﻳﻮﮔﺎ
را ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎرﭼﻪ ﺳﻴﻠﻜﻲ اﻧﺠﺎم داد
ﻛﻪ در ﻫﻨﺮﻫﺎى آﻛﺮوﺑﺎﺗﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﺪ .وى در ﺳﺎل
 ٢٠٠٧ﺳﺒﻚ آﻧﺘﻲﮔﺮاوﻳﺘﻲ ﻓﻴﺘﻨﺲ را اﺑﺪاع ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از
ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎى ﻳﻮﮔﺎ و ﭘﻴﻼﺗﺲ و ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎى ﺑﺎ میلـه اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪه در اﺳﺘﻮدﻳﻮﻫﺎى ﺑﺎﻟﻪ و ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎى ﻗﺪرﺗﻲ ﺑﻮد .از
آن زﻣﺎن اﻳﻦ ﭘﺎرﭼﻪ -الﺎﻳر ص -در ﺳﺒﻚﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ
ﻧﺎمﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮاى ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎى ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﺳﺒﻚﻫﺎى ﻣﻌﺮوﻓﻲ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﭘﺎرﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ
ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ آﻧﺘﻲﮔﺮاوﻳﺘﻲ ﻳﻮﮔﺎ ( ،)Antigravity Yogaاﻳﺮ
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ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﺳﺒﻚﻫﺎى ﺑﻴﻦرﺷﺘﻪاى ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ.

اﻳﻦ ﻧﮕﺮشﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪ ورزﺷﻲ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎ وﺳﻴﻠﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ

ﻳﻮﮔﺎ (  ،AIR (Yogaﻳﻮﮔﺎى ﭘﺮواز ( )Flying Yogaو اوﻧﺎﺗﺎ
الﺎﻳر ﻳﻮﮔﺎ ( )Unnata Aerial Yogaﻧﺎم ﺑﺮد .الﺎﻳر سـیلک
در ﭘﻴﻼﺗﺲ و ﻓﻴﺘﻨﺲ ﻧﻴﺰ ﻛﺎرﺑﺮد دارد و اﻳﺮو ﭘﻴﻼﺗﺲ (Aero
 )Pilatesارﻳﺎﻻﺗﺲ ( )Aerilalatesو آﻧﺘﻲﮔﺮاوﻳﺘﻲ ﻓﻴﺘﻨﺲ
از ﺳﺒﻚﻫﺎى آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﺟﺮاى ﻧﺎﺗﺎراﺟﺎﺳﺎﻧﺎ ﺑﺎ پارچه ﺳﻮﻴﻳﻨﮓ و سیلک

در ﻣﻮرد ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ و ﻧﺼﺐ و اﺳﺘﻔﺎده از دو ﻧﻮع پارچـه راﻳﺞ
در ﺳﺒﻚﻫﺎى الﺎﻳر ﻳﻮﮔﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﻲﺷﻮد.

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻏﺮب روﻳﻜﺮدى ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺑﺪن دارد.
از ﻃﺮﻓﻲ ﻫﻢ ،ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ در زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ
در اﺑﺰار اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه در زﻧﺪﮔﻲ ،از ﺟﻤﻠﻪ در زمینـه ورزش-
ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮕﺮش و اﺑﺰار ورزﺷﻲ -ﻧﻴﺰ اﺣﺴﺎس ﻣﻲﺷﻮد .ﻳﻜﻲ از
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شماره اول ،زمستان 1399

ﻳﻮﮔﺎ ﺳﻮﻴﻳﻨﮓ
ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻌﻠﻖ در ورزش و ﻫﻨﺮﻫﺎى
ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ ،ﺑﻪ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎى آوﻳﺰان از ﺳﻘﻒ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪﻳﺪى
ﺷﺪ .آﻧﺘﻮﻧﻴﻮ ﻛﺎردﻧﺎس ﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در
زمینـه ﻛﺎﻫﺶ دردﻫﺎى ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲﻛﺮد .ﻗﺒﻞ از وى
ﻧﻴﺰ ﺑﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاى ﻛﺸﺶ و رﻫﺎﻳﻲ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ،از ﺟﻤﻠﻪ
ﮔﺮدن ،در ﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺖ .ﻛﺎردﻧﺎس از دهـه ٩٠
ﻣﺸﻐﻮل اﻣﺘﺤﺎن اﻳﺪهﻫﺎﻳﺶ ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎدة ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﭘﺎرﭼﻪ
ﺑﺮاى رﻫﺎﻳﻲ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺳﺎل  ٢٠٠١ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎرچـه ﭼﺘﺮﺑﺎزى ﻳﻮﮔﺎ ﺳﻮﻴﻳﻨﮓ را اﺑﺪاع ﻛﺮد .وى
ﺑﻌﺪا ﺑﻪ آن ﭘﺎرﭼﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮهﻫﺎﻳﻲ اﺿﺎﻓﻪ و ﺳﭙﺲ آن را ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪاى ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺎس ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺎ ﺑﺪن ﻧﺮمﺗﺮ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪن راﺣﺖﺗﺮ روى آن ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد .در ﺳﺎل  ٢٠٠٧ﻳﻮﮔﺎ
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ﺳﻮﻴﻳﻨﮓ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪه
ﺷﺪ و در ﺳﺎل  ٢٠١٠ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه اﺑﺰار آن ﻧﺎم ﺧﻮد را از
ﻳﻮﮔﺎ ﺳﻮﻴﻳﻨﮕﺰ ﺑﻪ اﻣﻨﻲﺟﻴﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ داد ،ﮔﺮﭼﻪ اﺳﻢ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎى
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻳﻮﮔﺎ ﺳﻮﻴﻳﻨﮓ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ .ﻫﺪف ﻛﺎردﻧﺎس
ﺳﺎﺧﺘﻦ وﺳﻴﻠﻪاى ﺑﺮاى ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از درد ﻛﻤﺮ و ﮔﺮدن ،ﻳﺎ
ﻛﺎﻫﺶ آن ﺑﻮد ،وﻟﻲ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﺑﻴﺸﺘﺮ از آن دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ.
ﻳﻮﮔﺎ ﺳﻮﻴﻳﻨﮓ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪاى ﺑﺮاى ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻛﺸﺸﻲ و ﻗﺪرﺗﻲ
و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮاى ﻣﻌﻜﻮسﺗﺮاﭘﻲ ()inversion therapy
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺮﻛﺎت ﺟﺪﻳﺪى ﺑﺮاى ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ
ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻴﺮوى جاذبـه زﻣﻴﻦ و وزن ﺑﺪن.
ﭘﺲ از راﻳﺞ ﺷﺪن ﻳﻮﮔﺎ ﺳﻮﻴﻳﻨﮓ ،ﻛﺎرﮔﺎهﻫﺎى دﻳﮕﺮى در
ﻧﻘﺎط دﻳﮕﺮ ﺟﻬﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮوﺗﻮﻧﻴﻜﺲ (،)Gravotonics
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﻛﺮدﻧﺪ ،وﻟﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﺮﻛﺖ اﻣﻨﻲﺟﻴﻢ
ﭘﻴﺸﺘﺎز در زمینـه اﻳﺪهﻫﺎى ﺗﺎزه و اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻮع در اﻳﻦ
وﺳﻴﻠﻪ و ﭘﺎﻳﻪﻫﺎى ﻧﺼﺐ ﺳﻮﻴﻳﻨﮓ اﺳﺖ .از ﻳﻮﮔﺎ ﺳﻮﻴﻳﻨﮓ
ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮان در ﺳﺒﻚﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ الﺎﻳر ﻳﻮﮔﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
و اﺟﺮاى آﺳﺎﻧﺎﻫﺎى ﻳﻮﮔﺎ ﺑﺎ الﺎﻳر سـیلک و ﻳﻮﮔﺎ ﺳﻮﻴﻳﻨﮓ
ﺗﺸﺎﺑﻪ زﻳﺎدى ﺑﺎ ﻫﻢ دارد و ﺑﺴﻴﺎرى از ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎى آن دو
ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﻜﻞ ﺑﺎ ﻫﺮ دو ﭘﺎرﭼﻪ اﻧﺠﺎم و ﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮز ﺑﻴﻦ آنﻫﺎ
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ﻛﻤﺮﻧﮓ ﻣﻲﺷﻮد .وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت در ﻧﻮع وﺳﻴﻠﻪ ،ﻧﺼﺐ،
ﻛﺎرﺑﺮد و ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪﻫﺎﺷﺎن ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ دو ﭘﺎرﭼﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد .ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ الﺎﻳر
سـیلک اﺟﺮا ﻣﻲﺷﻮد ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎى
ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ دارد و در ﺑﺮﺧﻲ ﺳﺒﻚﻫﺎ ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺮاى اﺟﺮاى
ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎى آن ﺑﺪن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاى ﻣﻲﭼﺮﺧﺪ ﻛﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﺤﻜﻢ

دور ﺑﺪن ﺑﭙﻴﭽﺪ و ﺑﺪن را در وﺿﻌﻴﺘﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻠﻖ
ﻧﮕﻪ دارد (ﺷﺒﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶﻫﺎى ﺳﻴﺮك) .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،در ﺑﺴﻴﺎرى
از ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ ﺑﺪن و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﺮز ﭘﻴﭽﻴﺪن ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﻪ
دور آن از وﺿﻌﻴﺘﻲ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ دﻳﮕﺮ ﻣﻲروﻳﻢ .در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ
ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻮﮔﺎ ﺳﻮﻴﻳﻨﮓ اﺟﺮا ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺒﻴﻪ
ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻃﻨﺎب ﻳﻮﮔﺎ در ﺳﺒﻚ آﻳﻨﮕﺎر اﻧﺠﺎم
ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ و ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻳﻮﮔﺎ ﺳﻮﻴﻳﻨﮓ آن
را ﻧﻨﻮى ﻳﻮﮔﺎ ( )Yoga Hammockو ﻳﻮﮔﺎ ﺗﺮاﭘﻴﺰ (Yoga
 )Trapezeﻧﻴﺰ ﻣﻲﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺑﺮاى روﺷﻦﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﻮﺿﻮع در
زﻳﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ،ﻧﺤﻮة ﻧﺼﺐ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ دو وﺳﻴﻠﻪ
ﻣﻲﭘﺮدازﻳﻢ.
واژه ﺳﻮﻴﻳﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﺎب اﺳﺖ .ﺳﻮﻴﻳﻨﮓ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎب از
ﺳﻘﻒ ،میله ﺑﺎرﻓﻴﻜﺲ ،درﺧﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزة ﻣﺤﻜﻢ دﻳﮕﺮى آوﻳﺰان
ﻣﻲﺷﻮد و ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آن ورزش ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﭘﺎرچـه ﻳﻮﮔﺎ
ﺳﻮﻴﻳﻨﮓ از ﺟﻨﺲ ﭘﺎرچـه ﭼﺘﺮ ﻧﺠﺎت اﺳﺖ .اﻳﻦ ﭘﺎرﭼﻪ
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﻜﻢ اﺳﺖ و ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻛﺸﺴﺎﻧﻲ ﻧﺪارد .ﭘﻬﻨﺎى ﭘﺎرچه
ﺳﻮﻴﻳﻨﮓ ﺣﺪود  1,5ﻣﺘﺮ و ﻃﻮل آن ﺣﺪود  2,5ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ
دو ﻗﻼب ﻳﺎ ﻛﺎراﺑﻴﻦ در دو ﺳﺮ آن ﺑﻪ ﻧﻮارﻫﺎﻳﻲ وﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮد
ﻛﻪ از ﺳﻘﻒ ﻳﺎ وسـیله دﻳﮕﺮى آوﻳﺰان اﺳﺖ .دو ﺳﺖ ﻫﻨﺪل،
ﺑﺎ  ٣دﺳﺘﮕﻴﺮه در ﻫﺮ ﻛﺪام از آنﻫﺎ ﺑﺎ  ٣ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻔﺎوت ،ﺑﺮاى
ﮔﺮﻓﺘﻦ دﺳﺖ ﻳﺎ ﻗﺮار دادن ﭘﺎ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺳﻮﻴﻳﻨﮓ آوﻳﺰان
اﺳﺖ .دو ﻧﻮار آوﻳﺰان از ﺳﻘﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاى اﺗﺼﺎل ﻗﻼب ﻳﺎ ﻛﺎراﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﻮﻴﻳﻨﮓ و
ﻫﻨﺪلﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ارﺗﻔﺎع ﺳﻮﻴﻳﻨﮓ و
ﻫﻨﺪلﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﺷﺪت ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﻗﺪ ﺷﺨﺺ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻣﻲﺷﻮد .ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ارﺗﻔﺎع ﺳﻮﻴﻳﻨﮓ و ﻫﻨﺪلﻫﺎ ﺗﻨﻮع
ﺑﺴﻴﺎرى در ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ .ارﺗﻔﺎع ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻴﻳﻦ
آن ﺑﺮاى ﻛﺸﺶ ﮔﺮدن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ،ﻛﻤﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺣﺮﻛﺖﻫﺎى ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﭼﻬﺎر -دﺳﺖوﭘﺎ و ﺑﺮﺧﻲ وﺿﻌﻴﺖﻫﺎى
اﻳﺴﺘﺎده ،و ارﺗﻔﺎع در ﺳﻄﺢ ﻟﮕﻦ آن ﺑﺮاى ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از
ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎى اﻳﺴﺘﺎده ،ﻣﻌﻠﻖ و ﻣﻌﻜﻮس ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻦ
ﺗﺮﺗﻴﺐ در ارﺗﻔﺎعﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮاﻫﻴﻢ
داﺷﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ارﺗﻔﺎع در ﺳﻮﻴﻳﻨﮓ ،اﺳﺘﻔﺎده
از ﭘﺎرﭼﻪ ﻳﺎ ﺳﺖ ﻫﻨﺪلﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ،ﻳﺎ ﺑﻪﺻﻮرت
ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﭘﺎرﭼﻪ و ﻫﻨﺪل ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﻣﻲﺗﻮان
آﺳﺎﻧﺎﻫﺎ را ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻨﺪلﻫﺎ ﻛﺸﺸﻲﺗﺮ و ﻗﺪرﺗﻲﺗﺮ
اﻧﺠﺎم داد ﻳﺎ از ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﭘﻮرت و ﺑﺮاى دادن آﮔﺎﻫﻲ
اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﺮاى ﻛﺸﺶ و ﻗﺪرت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺴﻨﺪه
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ﻛﺮد ،ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢزﻣﺎن از ﭘﺎرﭼﻪ و ﻫﻨﺪلﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﻧﻮع ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﻲﺷﻮد ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎرى از ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ را ﻣﻲﺗﻮان

ﺳﺎﭘﻮرت و اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺸﺶ و ﻗﺪرت در آﺳﺎﻧﺎ اﺳﺘﻔﺎده

ﺑﺎ ﻫﺮ دو اﻧﺠﺎم داد .ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﻬﻨﺎى ﺑﺴﻴﺎر و ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺑﻮدن

ﻛﺮد .ﻣﺜﺎﻟﻲ از ﻣﻮرد آﺧﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان

ﭘﺎرچـه سـیلک ،ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ ﺑﺎ آن ﻟﺬتﺑﺨﺶﺗﺮ اﺳﺖ.

از ﭘﺎرﭼﻪ آوﻳﺰان ﺷﺪ ،ﭘﺎﻫﺎ را در ﺟﻔﺖ ﻫﻨﺪﻟﻲ ﻛﻪ در ﻳﻚ

از ﻃﺮﻓﻲ ﻫﻢ وﺟﻮد دﺳﺘﮕﻴﺮهﻫﺎ در ﺳﻮﻴﻳﻨﮓ اﺟﺮاى ﺑﺮﺧﻲ

ﺳﻄﺢ اﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺎ دﺳﺖﻫﺎ ﻫﻨﺪلﻫﺎى ﺳﻄﺢ دﻳﮕﺮ را

ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ را آﺳﺎنﺗﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،اﻣﻜﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ارﺗﻔﺎع

ﮔﺮﻓﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎرﭼﻪ و ﻫﻨﺪلﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا ﻳﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ

ﺳﻮﻴﻳﻨﮓ اﺟﺮاى ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎى ﻧﺸﺴﺘﻪ و اﻳﺴﺘﺎده را

ﺗﻨﻮع ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎﻳﻲ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ

ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ سـیلک ﻧﻤﻲﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاى

اﻧﺠﺎم داد .ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ اﻣﻜﺎن اﺟﺮاى ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺎ

اﺟﺮاى ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎى ﻧﺸﺴﺘﻪ و اﻳﺴﺘﺎده ﻣﻲﺗﻮان

ﺷﺪتﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲآورد :از ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎى اﺣﻴﺎﻛﻨﻨﺪه

ﺑﻪ ﺟﺎى ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺪن ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﺑﺮ ﭘﺎرﭼﻪ ،ﻫﻢ سیلک و ﻫﻢ

(  ) restorativeﺗﺎ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎى ﻗﺪرﺗﻲ و ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ

ﺳﻮﻴﻳﻨﮓ ،ﻧﺸﺴﺖ ﻳﺎ اﻳﺴﺘﺎد و ﺗﻤﺮﻳﻦ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻠﻖ در

اﻳﻦ دو ﻧﻮع .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺗﻨﻮع اﺟﺮاى آﺳﺎﻧﺎ ﺑﺎ ﺳﻮﻴﻳﻨﮓ ﺑﻪ

ﻓﻀﺎ اﻧﺠﺎم داد.

ﻣﻌﻠﻢ اﻣﻜﺎن آﻣﻮزش ﻫﻢزﻣﺎن ﺷﺎﮔﺮداﻧﻲ را ﺑﺎ ﺳﻄﺢﻫﺎى
ﻣﺘﻔﺎوت ،و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺮاى ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼت

اﺟﺮاى ﻫﺎﻧﻮﻣﺎﻧﺎﺳﺎﻧﺎ ﺑﺎ پارچه ﺳﻮﻴﻳﻨﮓ و سیلک

ﺟﺴﻤﻲ دارﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﭘﺎى ﺧﻢ را در ﺟﺎﻧﻮﺷﻴﺮﺷﺎﺳﺎﻧﺎى ﻣﻌﻠﻖ
زاﻧﻮ دارد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﺎﻳﺶ را در ﻫﻨﺪل ﭘﺎﻴﻳﻦ ﺑﮕﺬارد ﺗﺎ
ﻓﺸﺎرى ﺑﻪ ﻣﻔﺼﻠﺶ ﻧﻴﺎﻳﺪ.
ﺟﻨﺲ ﭘﺎرچه الﺎﻳر سیلک اﺑﺮﻳﺸﻢ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﭘﺎرﭼﻪ
ﻧﺮم اﺳﺖ و ﻛﻤﻲ ﻛﺶ ﻣﻲآﻳﺪ .ﺑﺮ ﺧﻼف ﭘﺎرچـه ﺳﻮﻴﻳﻨﮓ ﻛﻪ

ﻳﻮﮔﺎ ﺳﻮﻴﻳﻨﮓ ﻳﺎ الﺎﻳر سیلک؟

ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﺳﺘﻔﺎده از آن ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﭘﻬﻨﺎى

ﺑﺎ آوﻳﺰان ﺷﺪن از پارچـه ﺳﻮﻴﻳﻨﮓ ﻳﺎ سـیلک ﻧﻴﺮوى ﺟﺎذﺑﻪ

دوام ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد دارد ،ﭘﺎرچه سیلک ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ،ﺑﺴﺘﻪ
اﻳﻦ ﭘﺎرﭼﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻬﻨﺎى ﭘﺎرچـه ﺳﻮﻴﻳﻨﮓ (ﺣﺪود ٣
ﻣﺘﺮ) و ﻃﻮل آن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻴﻦ  ٥,٣ﺗﺎ  ٩ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﺑﻪ ﻛﺎراﺑﻴﻦ ﻳﺎ ﻗﻼب اﺣﺘﻴﺎج ﻧﺪارد ،ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻲﺗﻮان از آنﻫﺎ
ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ،و ﺑﺎ زدن ﮔﺮه ﺳﺎده ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﺎ ﻗﻼب ﻳﺎ
ﻃﻨﺎب ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﻳﺎ ﺳﺎزة دﻳﮕﺮ وﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮد .اﮔﺮ ﻃﻮل ﭘﺎرﭼﻪ
ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺿﺎﻓﻪﻫﺎى آن از دو ﻃﺮف آوﻳﺰان ﻣﻲﺷﻮد و ﮔﺮه
ﻣﻲﺧﻮرد و حلقـه ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺑﺮاى ﮔﺮﻓﺘﻦ دﺳﺖ ﻳﺎ ﻗﺮار دادن
ﭘﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد .ارﺗﻔﺎع اﻳﻦ ﭘﺎرﭼﻪ را ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺗﻐﻴﻴﺮ داد و
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﻤﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻔﺼﻞ ﻫﻴﭗ (ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل اﺳﺘﺨﻮان
ران ﺑﻪ ﻟﮕﻦ) ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻲﺗﻮان آن را در ارﺗﻔﺎعﻫﺎى
ﻣﺘﻔﺎوت از زﻣﻴﻦ آوﻳﺰان ﻛﺮد ،وﻟﻲ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ارﺗﻔﺎع آن
ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ آن را در ارﺗﻔﺎع ﻫﻴﭗ ﻧﺼﺐ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﻨﺲ ﻧﺮم ﭘﺎرﭼﻪ و ﭘﻬﻨﺎى
ﺑﻴﺸﺘﺮ آن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮﻴﻳﻨﮓ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﭘﻮﺳﺖ و ﺑﺪن ﺷﺨﺺ
را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲدﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ﺟﻨﺲ
ﭘﺎرﭼﻪ ،ﺳﻮﻴﻳﻨﮓ ﻣﺤﻜﻢﺗﺮ و ﺑﺎ دوامﺗﺮ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻓﺮ قﻫﺎ
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺎوت در ﻧﺤﻮة اﺟﺮاى ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ دو

از ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ،ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ (ﺑﺮﻋﻜﺲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ روى
زﻣﻴﻦ ورزش ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ) .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ
ﻛﻤﻚ ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻓﺮم درﺳﺖ ﺑﺪن در ﺗﻤﺮﻳﻦ ،اﻧﻌﻄﺎف
ﺑﻴﺸﺘﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ ﺑﺪن ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻲﺛﺒﺎﺗﻲ
ﻧﺴﺒﻲ اﻳﻦ دو وﺳﻴﻠﻪ ،ﺑﺪن ﺑﺮاى ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻼش
ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﻜﻠﺘﻲ-ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲﺷﻮد .ﻫﺮ دو
اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺸﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ در وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ
ﻛﻪ ﻓﺸﺎر ﻛﻤﺘﺮى ﺑﻪ ﺑﺪن وارد ﺷﻮد و اﺣﺘﻤﺎل آﺳﻴﺐ ﭘﺎﻴﻳﻦ
ﺑﻴﺎﻳﺪ .ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﻟﺬتﺑﺨﺶﺗﺮ ،ﻛﻢﻓﺸﺎرﺗﺮ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ از
ﺗﻤﺮﻳﻦ روى زﻣﻴﻦ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ اﺑﺰار اﺟﺮاى ﺑﺮﺧﻲ از آﺳﺎﻧﺎﻫﺎ،
ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد روى زﻣﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ و ﻳﺎ دﺷﻮار
اﺳﺖ ،ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم و آﺳﺎن ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ ﺳﻮﻴﻳﻨﮓ
و سـیلک را ﺑﻪ اﺑﺰارى اﻳﺪهـآل ﺑﺮاى ﮔﺮوهﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﻲ
و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﻧﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻛﻮدﻛﺎن از آن ﻟﺬت
ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ورزش ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﺪﻧﻲ
ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ ﺑﺎ ﻗﺪرت و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮى ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،و
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان از آن ﺑﺮاى ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﺑﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ

انجمن علمی فیزیولوژی ورزشی

ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دﺷﻮارى و زﻣﺎنﺑﺮ ﺑﻮدن در ﻛﻼس وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻪ

و وزن ﺑﺪن در ﺟﻬﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻓﺸﺎر از ﺑﺪن ،ﺑﻪﺧﺼﻮص

فصلنامه علمی عصـــــر ورزش

ﻣﻲﺗﻮان داﺧﻞ ﭘﺎرﭼﻪ ﻳﺎ در ﻫﻨﺪل ﮔﺬاﺷﺖ و ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻞ
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و ﺟﻮاﻧﻲ را ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺸﺎن ﺑﺮﻣﻲﮔﺮداﻧﻨﺪ.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ،ﺟﻨﺲ ،ﻧﺼﺐ و تاریخچه ﻣﺘﻔﺎوت اﻳﻦ
دو ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻔﺎوت ﺳﺒﻚ در اﺟﺮاى ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ ﻣﻲﺷﻮد.
اﺟﺮاى ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻮﻴﻳﻨﮓ آﺳﺎنﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻲ
ﺑﺎ سـیلک .ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ پارچـه سـیلک ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺑﻪ ﻗﻼب ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ وﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮد ﻧﺎﭘﺎﻳﺪارﺗﺮ اﺳﺖ و
ﺣﺮﻛﺖ دوراﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮى از ﺳﻮﻴﻳﻨﮓ دارد .ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ
وﻗﺘﻲ ﺑﺎ سـیلک ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻌﻠﻖ ﻳﺎ ﻣﻌﻜﻮس اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻴﻢ،

ﺧﻮد را دارد .ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻫﺮ دو ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺮاى ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ
ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻨﻔﺲ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ و اﺟﺮاى آﺳﺎﻧﺎﻫﺎى
ﻛﻼﺳﻴﻚ و ﻣﺪرن ﻳﻮﮔﺎ و دﻳﮕﺮ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎى ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از دﻳﮕﺮ
رﺷﺘﻪﻫﺎى ورزﺷﻲ را ﻟﺬتﺑﺨﺶﺗﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎى ﻣﻌﻠﻖ
و ﻣﻌﻜﻮس ﺣﺲ ﭘﺮواز اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻓﺮد ﭘﺲ از ﭘﺎﻴﻳﻦ
آﻣﺪن از ﭘﺎرﭼﻪ ﺣﺲ ﺳﺒﻜﻲ دارد ،اﻧﮕﺎر روى ﺳﻴﺎرة دﻳﮕﺮى ﺑﺎ
ﻧﻴﺮوى جاذبـه ﻛﻤﺘﺮ راه ﻣﻲرود.
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ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﻪراﺣﺘﻲ ﺣﻮل ﻣﺤﻮرى ﻋﻤﻮد ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﻣﻲﭼﺮﺧﺪ؛ در

ﻣﻌﻠﻤﺎن الﺎﻳر ﻳﻮﮔﺎ ،ﻫﻢ ﺳﻮﻴﻳﻨﮓ و ﻫﻢ سـیلک ،ﺑﺎﻳﺪ دورة

ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺳﻮﻴﻳﻨﮓ ﺑﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ارﺗﻔﺎع دارد ،و

ﻣﺮﺑﻲﮔﺮى در ﺳﺒﻚ و وسـیله اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺧﻮد را ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺮاى ﭼﺮﺧﺶ ﺑﺎﻳﺪ از ﺗﻐﻴﻴﺮ

ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻳﻤﻦ ﺷﺎﮔﺮدان را ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖﻫﺎ

ﻣﺮﻛﺰ ﺛﻘﻞ ﺑﺪن ﻳﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﭘﺎﻫﺎ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ و ﭼﺮﺧﺶ ﻳﺎ ﺗﺎب

و ﺑﻴﺮون آﻣﺪن از آنﻫﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪ .از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ

ﺧﻮردن ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﭘﺎ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد .در ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎى ﻣﻌﻠﻖ

ﺳﺒﻚﻫﺎ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎى ﻣﻌﻠﻖ و ﻣﻌﻜﻮس ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد،

ﺑﺎ سـیلک ﺑﺮاى ﭘﻴﭽﺎﻧﺪن ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﻪ دور ﺑﺪن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻋﻀﻼت

مسأله اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ

ﻗﻮىﺗﺮ در ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺪن دارﻳﻢ .درﻧﺘﻴﺠﻪ ،اﺟﺮاى ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎى ﻣﻌﻠﻖ

ﻧﻜﺘﻪ ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮاى ﺣﺮﻛﺎت ﻣﻌﻜﻮس ﺑﺎ اﻳﻦ

ﺑﺎ سـیلک ﺳﺨﺖﺗﺮ از ﺳﻮﻴﻳﻨﮓ اﺳﺖ .ﺳﻮﻴﻳﻨﮓ راهﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ

دو ﭘﺎرﭼﻪ ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮ ﺑﻴﺶ از زﻣﺎﻧﻲ

ﺳﺎدهﺗﺮ ﺑﺮاى اﺟﺮاى ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎى ﻣﻌﻠﻖ دارد و ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ

اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را روى زﻣﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻴﻢ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ رﻋﺎﻳﺖ

وﺳﻴﻠﻪاى ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﺎمﺗﺮ اﺳﺖ و اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ در آن

ﻧﻜﺮدن ﻣﻮارد ﻣﻨﻊ آﺳﺎﻧﺎﻫﺎى ﻣﻌﻜﻮس ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﭘﺮﺧﻄﺮﺗﺮ

ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ .پارچـه سـیلک ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺪودﺗﺮ و

از روى زﻣﻴﻦ اﺳﺖ .ﺳﺮدرد ،ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ،ﻓﺸﺎر ﭼﺸﻢ

در اﻣﺎﻛﻦ ﺧﺎصﺗﺮ ﻧﺼﺐ و اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﻜﺲﻫﺎ

و ﺑﺎردارى از ﻣﻮارد ﻣﻨﻊ ﺣﺮﻛﺎت ﻣﻌﻜﻮس ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ اﺳﺖ.

و ﻓﻴﻠﻢﻫﺎى الﺎﻳر سـیلک ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﻬﻨﺎ و ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ آن از

ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ ﺳﺒﻚﻫﺎ ﻣﻲآﻣﻮزﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از

ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎى زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻲ از ﻳﻮﮔﺎ ﺳﻮﻴﻳﻨﮓ ﺟﺬابﺗﺮ ﺑﻪ

داﻧﺴﺘﻪﻫﺎﻳﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده و ﺷﺎﮔﺮدان را ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط و اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﭼﺸﻢ ﻣﻲآﻳﺪ .ﺑﺮاى ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺮﮔﻴﺠﻪ ﻳﺎ ﺣﺎﻟﺖ

ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ دﻟﻨﺸﻴﻦ و ﺑﻲﺧﻄﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

ﺗﻬﻮع ﺑﺮ اﺛﺮ ﭼﺮﺧﺶ و ﺣﺮﻛﺖ ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ،سـیلک تجربـه
ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪﺗﺮى ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮﺗﺮى دﻳﮕﺮ سـیلک در ﺟﻨﺲ
پارچه آن اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر دﺳﺘﻤﺎن را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻳﻢ ﺑﺎز
ﻫﻢ پارچـه سـیلک را در دﺳﺖ ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢ ،در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در
ﺳﻮﻴﻳﻨﮓ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻃﻮل ﻛﻤﺘﺮ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮدن دﺳﺖ از
ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﻮارﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮارﻫﺎى آوﻳﺰان ﺑﻪ ﺳﻘﻒ
را ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺟﻨﺲ زﻣﺨﺘﻲ دارد .ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺮمﺗﺮ ﺑﻮدن ﭘﺎرﭼﻪ،
ﺑﺪن در وﺿﻌﻴﺖﻫﺎى آوﻳﺰان از ﭘﺎرﭼﻪ ﻛﻤﺘﺮ اذﻳﺖ ﻣﻲﺷﻮد.
ﺟﻨﺲ پارچـه ﺳﻮﻴﻳﻨﮓ زﻣﺨﺖﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺎس ﺑﺪن
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ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮد آن ﺑﺮاى اﻓﺮاد و سـلیقه آنﻫﺎ ﻃﺮﻓﺪاران

ﺑﺎ ﺳﻮﻴﻳﻨﮓ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﺳﻴﺐ ﻣﻲﺑﻴﻨﺪ (اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪن ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻲ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺎرﭼﻪ ﻋﺎدت ﻣﻲﻛﻨﺪ) و در ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ ﻛﻪ دﺳﺖ
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﻲرود و ﺑﻪ ﺑﻨﺪ وﺻﻞﻛﻨﻨﺪة ﺳﻮﻴﻳﻨﮓ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ
ﻣﻲرﺳﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﻮﺳﺖ دﺳﺖ آﺳﻴﺐ ﺑﺒﻴﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
دﻟﻴﻞ ،ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺣﺴﺎس
دارﻧﺪ ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ سـیلک را ﺑﻪ ﺳﻮﻴﻳﻨﮓ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
اﻳﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﺳﺒﻚﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻫﺮ ﺳﺒﻜﻲ
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"امکانـات و تجهیـزات پایگاه هـای ورزش قهرمانی و نقش
آن در توسـعه ورزش کشـور" .نشـریه حرکت شماره  29ص
.69-83
شـعبانی ،عبـاس .غفـوری ،فـرزاد .هنری ،حبیـب" .چالش
هـای اساسـی ورزش دو و میدانـی کشـور" .مطالعه دلفی،
دانشـگاه عالمه طباطبایـی.1387 .
الهـی ،علیرضـا" ،1387 .موانـع و راهکارهـای توسـعه
اقتصـادی صنعـت فوتبـال جمهـوری اسلامی ایـران" ،
رسـاله دکتـری تخصصـی مدیریـت و برنامـه ریـزی در
ورزش ،دانشـگاه تهـران ،دانشـکده تربیـت بدنـی.
مهـرگان ،جـواد ،1394 ،والیبـال پایـه  2بـرای نونهـاالن و

انجمن علمی فیزیولوژی ورزشی

سـال" ،پژوهـش در علـوم توانبخشـي ،سـال دهـم ،ش ،1

مبانـی نظـری فراینـد اسـتعدادیابی ورزش .ناشـر بامـداد

فصلنامه علمی عصـــــر ورزش

صص49-37

سـازمان تربیـت بدنـی ،فصـل  ،16تهران.
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نوجوانـان ،چـاپ اول ،تهران :انتشـارات رسـانه تخصصی.
سـاعتچی ،محمود-مترجم ،)1375( -روانشناسـی بهره وری
(جلد  ،)2نشـر ویرایـش ،تهران.
نیـری ،مجید ،1392 ،اسـتعدادیابی ،طرح دوره کارشناسـی
تربیـت مربـی تکوانـدو .مرکـز آمـوزش علمـی کاربـردی
تکواندو.
نعمتـی ،تکتـم ،ایـرم ،مهدیـه ،رمضـی ،جـواد،1394 ،
مدیریـت ورزش کـودکان و نوجوانـان ،چـاپ اول ،تهـران،
فرهیختـگان دانشـگاه.
خسـرو ،ابراهیـم .محسـن ،حالجی .مبانی نظـری و فرآیند
اسـتعدادیابی ورزشـی ،انتشـارات بامـداد ،چـاپ اول بهـار
1386.

فصلنامه علمی عصـــــر ورزش

سـیروس ،چوبینـه .الهـه ،سـجادی .لیلا ،انوشـه .آزاده،
خانعلـی .مقالـه معیارهـای اسـتعدادیابی درورزش ایـران.
بومپـا ،تئـودور( .)1385اصـول و روششناسـی تمرینـات
ورزشـی .ترجمـه معرفت سـیاهکوهیان ،حمیـد آقاعلینژاد
و حمیـد رجبـی .انتشـارات دنیـای حرکت.
امیرتـاش ،علـی محمـد " ،1385 .تدویـن شـاخص هـای
اسـتعدادیابی در رشـته هندبـال" ،طـرح پژوهشـی،
پژوهشـکده تربیـت بدنـی و علـوم ورزشـی.
گنجـی  ،حمـزه .روانشناسـی تفـاوت هـای فـردی .تهران،
بعثـت.1369 ،
موسـن ،هنـری ،و پـال و دیگران .رشـد شـخصیت کودک.
ترجمه مهشـید یاسـائی ،چ  ،7تهران ،نشـر مرکـز.1375 ،

ورزشـی .ترجمـه معرفت سـیاهکوهیان ،حمیـد آقاعلینژاد
و حمیـد رجبـی .انتشـارات دنیـای حرکت.
ﺷﻮﻧﺪي. ،ﻋﺒﺎس "(.وﻳﮋﮔﻲ  . )1391ﺻﺎرﻣﻲ ،ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ
و آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ واﻟﻴﺒﺎل اﻳﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس
ﭘﺴﺖ ﺑﺎزي" .نشـریه ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

 2.ورزﺷﻲ؛

ﺟﻠﺪ  63-صفحه  1.شـماره 71
هـادوی ،فریده .تحلیل منتخبی از روشهای اسـتعدادیابی
بـرای دوهـای سـرعت و اسـتقامتی در پسـران جـوان.
دانشـکده تربیـت بدنـی دانشـکده تهـران ،رسـاله دکتری
.1387
حسـینی ،سیدشـاهو" .تدویـن اسـتراتژی اسـتعدادیابی
در ورزش قهرمانـی" .پایـان نامـه دوره کارشناسـی ارشـد،
دانشـگاه شـمال.1389 ،
آکادمـی ملـی قایقرانـی .چکیـده گـزارش طرح شناسـایی
دوقلوهـای همسـان مسـتعد قایقرانـی .مجلـه علمـی
تخصصـی قایقرانـی .شـماره  .5صفحـه .1390 .3
شفیع آبادی -عبداهلل؛مبانی رشد-انتشارات رشد (.)1372
معرفـت ،سـیاهکوهیان .رقیـه ،افرونـده ،1388 .اصـول
و آزمونهـای سـنجش آمادگـی جسـمانی ،چـاپ اول،
اردبیـل :ثنـای سـرخ.
دکترناصرامیـری ،مجیدگـرگ یـراق ،مقصـود نبیـل پـور،
مرتضـی قدرتـی ،دکتـر الیـاس کوثـری ،دکتـر مصطفـی
موسـوی .1397،دایـره المعـارف بدنسـازی و پـرورش اندام
نویـن ،شناسـنامه ،تهـران.

لطـف یاسـوری ،مصطفی/1387/شناسـایی ویژگـی هـای
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مـورد نظـر مربیـان نخبـه ی ایـران در مـورد مسـتعدین
معتبـر موجـود در جهان/پایـان نامـه کارشناسـی ارشـد/
دانشـگاه تربیـت معلـم تهـران.20-15/
انجمن علمی فیزیولوژی ورزشی
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