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 چكيده
در جا ممكن است تحت تاثير وضعيت قرارگيري پاها بر روي زمين در لحظة پرش قرار گيرد و به دليل ارتفاع پرش عمودي 

مودي در جا هدف از پژوهش حاضر، مقايسة ارتفاع پرش ع. ها، افزايش يابد افزايش مزيت فيزيولوژيك عضالت در برخي از وضعيت
، )Par()دو پا موازي(اي از وضعيت نرمال   درجه15، چرخش داخلي )N)( درجه اي پاها15چرخش خارجي (در وضعيت نرمال 

به اين منظور آزمون استاندارد پرش . است) F(و وضعيت آزاد پرش ) IR( درجه اي پاها از وضعيت نرمال 30چرخش داخلي 
ها از  سه پرش اول كلية آزمودني. و پس انجام گرفت سالة دختر 27-19 داوطلب 118سارجنت به صورت پيش تجربي بر روي 

ها از آناليز واريانس يكسويه و آزمون  به منظور بررسي نتايج داده. وضعيت آزاد و ترتيب اجراي ديگر پرش ها به صورت تصادفي بود
): F : (246/6±68/55 ،)Par:(934/5±41/54 ، )N(نتايج آزمون در مردان در وضعيت . تعقيبي دانكن استفاده شد

036/6±05/54 ،)IR :(887/5±97/52 و زنان در وضعيت )F : (160/5±44/37 ،)Par :(847/4±05/37 ،)N :(093/5±88/36 ،
)IR : (075/5±27/36 سانتيمتر بود )05/0α≤ . ( هاي پرش زنان و مردان به يك سمت تمايل دارد، وضعيت  از آنجايي كه داده

 . ي پاها بر روي زمين به هنگام پرش بايد به عنوان عامل اثرگذار بر ارتفاع پرش مورد توجه قرار گيردقرارگير
 

 هاي كليدي واژه
  .پرش عمودي درجا ، وضعيت قرارگيري پا، مزيت فيزيولوژيك عضله 
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 مقدمه

 گرفته مي شود كنندة موفقيت در حركات ورزشي انفجاري به كار بيني پرش عمودي به عنوان يك عامل پيش     
در اثر تمرينات ورزشي، اجراي مهارت هاي پايه به تدريج بهبود مي يابد و فرد با بـه كـارگيري اصـول       ). 31،  11(

مكانيكي حركت و افزايش قدرت، سرعت و در نتيجه توانايي توليد نيرو، اجراي خود را به سطح بهينه نزديك مي                    
حركت يك مفصل يا يك عضو به حركـت           ، 1بسته) جنبشي(تي  در اجراي مهارت هاي زنجيرة حرك     ). 9،  8(سازد  

پرش جفت جزو حركات زنجيرة حركتي بسـته اسـت، بـه ايـن معنـا كـه در       . مفاصل يا اعضاي ديگر وابسته است  
هنگـام پـرش    . مرحلة قرارگيري كف پا بر روي زمين، حركت مفاصل و عضالت به يكديگر مربوط و وابسته اسـت                 

 مچ پا، زانو، لگن و حتي ستون مهـره هـا            2ي به صورت زنجيره اي از حركات خم شدن        عمودي، اين زنجيرة حركت   
بنـابراين عضـالت فعـال در    ). 15، 3، 2(شده و سرنگون نشود ننمود پيدا مي كند تا بدن  از حالت پايداري خارج           

ت تنـه و     مچ پا، زانو، لگن و حتـي برخـي از عضـال            3پرش شامل كلية عضالت اصلي و كمكي در حركت باز شدن          
دستكاري بر روي عمل هر كدام از اين عضالت براي افزايش ارتفاع پـرش، موضـوع پـژوهش هـاي                    . دست هاست 

 . گوناگوني بوده است

 در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند كه ارتفاع پرش عمـودي بـه تغييـرات                 4اسكات سلبي و گراهام كلدول    
ساس مربيان ورزشي نيز بر روي وضعيت بـدن در شـروع   بر همين ا). 27( حساس است   5حالت بدن در آغاز پرش    

ايجـاد  ) 1: وضعيت شروع حركات ورزشي سه هدف را دنبال مي كند           .   تاكيد و تمرين مي كنند      6حركات ورزشي 
افزايش قابليـت عمـومي فـرد       ) 3ايجاد نيروي عضالني مناسب؛     ) 2 و مقاومت در برابر نيروهاي خارجي؛        7پايداري

وضعيت قرارگيري پاها هنگام پرش عمودي مورد توجه بسياري از مربيـان واليبـال              ). 26(جهت حركات گوناگون    
تعدادي از آنان بر اين باورند كه هنگام پرش از طرف چپ زمـين، پـاي چـپ بايـد بـه سـمت داخـل                          . بوده است 

                                                           
1 - Closed Kinematics Chain 
2 - Flexion 
3 - Extension 
4 - W.Scott Selbie & Graham E. Caldwell 
5 - Initial Posture  
6 - Starting Posture 
7 - Stability 
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گيري از  داليل آنها براي اين وضعيت قرارگيري پا، يكي تمايل لگن راست به طرف عقـب و ديگـري پيشـ                   . بچرخد
مشخص شده است كه اگر يك عضلة فعال شده قبل از كوتاه از طرفي ). 20(پرش به صورت افقي بيان شده است    

اين پديـده بـه دليـل انـرژي         .  تحت تاثير قرار مي گيرد     2 كشيده شود، عملكرد آن در خالل مرحلة درونگرا        1شدن
 1885ه نقل از ويت و سـيمونس، در سـال           ب). 14،  10(شده در بافت هاي االستيك عضله است        كشساني ذخيره   

 هنگـام  4 اجازه داده شود كه قبل از مرحلة جدا شدن از زمـين    ها مشاهده كردند كه اگر به آزمونگر      3ماري و دمني  
بـدون   (6  را انجام دهند، به نسبت اينكه پرش را از وضعيت نيمه اسكات     5پرش عمودي، حركات كمكي دست و پا      

آنها ذخيره شدن انرژي كشسـاني در عضـالت   . ارتفاع پرش افزايش مي يابد كنند، آغاز) حركات كمكي دست و پا 
 اجـراي   7كومي و بوسكو  ). 30(پا در اثر انجام حركات كمكي دست و پا را دليل افزايش ارتفاع پرش عنوان كردند                 

نتايج نشـان داد  .  بررسي كردند8پرش عمودي را با بارهاي كششي گوناگون اعمال شده بر روي بازكننده هاي زانو 
 داراي كمترين بازده عملكرد در مقايسه با پرش با استفاده از حركات كمكي              9كه در تمامي گروه ها، پرش اسكات      

عالوه بر آن، بوسكو و همكاران دريافتند كه كارايي مكانيكي مشـاهده شـده در               .  بود 11 و پرش با افت    10دست و پا  
به دليل انرژي االستيكي ذخيره شده در       ) كات كمكي دست و پا    پرش هاي با استفاده از حر      (12هاي ريباندي  پرش

بنابراين در اجراي مهارت پـرش، مرحلـة        ). 34(بافت، بيشتر از مقدار مشاهده شده در پرش هاي غيرريباندي بود            
دهند تا با باز شـدن كامـل در لحظـة كنـدن از               شوند و به پاها اجازه مي       كه طي آن عضالت كشيده مي      13آمادگي
كشيده شـدن عضـله     . داكثر نيرو را به زمين وارد آورند، اولين مرحله براي اجراي يك پرش ماهرانه است              زمين ح 

 1 و خـارجي 14مي تواند با توجه به ساختار مفاصل گوناگون هنگام حركات خم شدن، باز شـدن، چـرخش داخلـي     

                                                           
1 - Contraction 
2 - Concentric Phase 
3 - Marey & Demeny 
4 - Propulsion Phase  
5 - Preparatory Counter Movement 
6 - Semi - Squatting 
7 - Komi & Bosco 
8 - Leg Extensors 
9 - Squat Jump 
10 - Counter Movement Jump 
11 - Drop Jump 
12 - Rebound Jumps 
13 - Preparation Phase  
14 - Internal Rotation 
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پـا از    داخلي و خـارجي      مرحلة آمادگي پرش عمودي كه كف پا بر روي زمين قرار دارد، چرخش            در  . صورت گيرد 
چرخش داخلي يا    هنگام حركت خم شدن همراه       2عضالت بازكنندة مفصل ران   ). 26(مفصل لگن صورت مي گيرد    

عضـلة سـريني    ). 33،  1،  22،  26( قرار گيرند    4توانند به حالت كشيده و تحت مزيت فيزيولوژيك         مي 3خارجي ران 
  ران محسـوب مـي  6ن است، بازكنندة اصلي تك مفصـلة ترين عضالت بد اي حجيم و يكي از قوي     كه عضله  5بزرگ
). 28، 21( اين عضله را در مزيت فيزيولوژيك قرار دهـد          دتوان خم شدن و چرخش داخلي ران مي      ). 13،  22(شود  

براي حركت باز شدن و عضله اي كمكي براي چـرخش            8 نيز يك حركت دهندة اصلي     7سر بلند عضلة دو سر راني     
 چرخش داخلي پا هنگام پرش عمودي مي تواند اين عضله را تحت كشـش و مزيـت                 ).22،  26(خارجي ران است    

 كه يكي از بزرگترين عضالت 9عضلة نزديك كنندة بزرگ. كي قرار دهد و سبب افزايش ارتفاع پرش شود    يفيزيولوژ
 10 كـردن اتصال و اينكه هنگام قرارگيري كف پا بر روي زمين، نمي تواند عمل نزديك     بدن است، با توجه به محل       

 تبديل مي شود و چون همزمان چرخانندة خارجي ران نيز ن را انجام دهد، هنگام پرش به بازكنندة بسيار قوي را     
است، احتمال دارد كه با ايجاد چـرخش داخلـي پـا هنگـام پـرش عمـودي، ايـن عضـله تحـت كشـش و مزيـت                             

ظر مي رسد كه نحوة قرارگيـري پـا روي    به ن . فيزيولوژيكي قرار گيرد و در نتيجه موجب افزايش ارتفاع پرش شود          
زمين هنگام پرش عمودي مي تواند در به كارگيري بهينة عضالت مهم باز كنندة مفصل ران نقش مؤثري داشـته                    

 ). 23، 10(باشد 

پرش عمودي در جا عالوه بر اينكه در بسياري از ورزش ها كاربرد دارد، به صورت گسترده براي آزمون اندازه                    
در دستورالعمل اجـراي ايـن آزمـون توضـيح          ). 17،  7،  4،  13(ت پا مورد استفاده قرار مي گيرد        گيري توان عضال  

 . دقيقي در مورد نحوة قرارگيري پا بر روي زمين هنگام اجراي اين آزمون داده نشده است

                                                                                                                                                    
1 - External Rotation 
2 - Hip Extensor Muscles 
3 - Hip Flexion & Internal Rotation 
4 - Physiological Advantage 
5 - Gluteus Maximus 
6 - One-Joint Muscle 
7 - Biceps Femoris  
8 - Prime mover  
9 - Adductor Magnus  
10 - Adduction 
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)  درجه اي پاها   15چرخش خارجي   (پژوهش حاضر بر آن است كه تاثير نحوة قرارگيري پا در وضعيت نرمال              
)N(    درجه اي    15، چرخش داخلي )  دو پا موازي)(Par(     درجـه اي پاهـا       30، چرخش داخلـي )IR (    و پـرش آزاد
)F (را بر ارتفاع پرش بررسي كند . 

 

 روش تحقيق 

 27-18 آزمودني پسر    59 آزمودني دختر و     59. انجام گرفت  1پژوهش كاربردي حاضر به صورت پيش تجربي      
آزمودني ها به صورت تصـادفي در شـش زيرگـروه بـراي شـركت در      . دندسالة داوطلب در اين پژوهش شركت كر     

تمامي آزمودني ها داراي پوسچر طبيعي بـوده و         ) . 2روش نمونه گيري تصادفي همسان شده     (آزمون قرار گرفتند    
 ). 19(هيچ گونه آسيب ديدگي كه اجراي تست را مختلف كند، نداشتند 

در ايـن پروتكـل     .  اسـتفاده شـد    3ستاندارد آزمون پـرش سـارجنت     براي اندازه گيري ارتفاع پرش از پروتكل ا       
ي دست و پا قبل از پريدن استفاده كند، كآزمودني اجازه دارد كه براي دستيابي به بيشترين ارتفاع، از حركات كم         

 پايايي اين آزمون زمـاني ). 19، 34(ولي در عين حال دو پاي آزمودني بايد تا لحظة پرش با زمين در تماس باشد    
 بيـان   99/0 – 90/0كه آزمودني ها به خوبي خود را گرم و نحوة پرش صحيح را قبالً تمرين كـرده باشـند، بـين                      

، 2( و روايي سازه نيز براي اين آزمون گزارش شـده اسـت              78/0روايي همزمان   ) 18،  29،  12،  34،  2(شده است   
34 ،12 ،29 ،18 ،24 ،16 .( 

 در دو سـمت بـدن بـا         4ري فاصلة بين برجستگي هاي خار خاصـره       عرض لگن آزمودني ها از طريق اندازه گي       
 سانتيمتر مشخص شد، ميانگين آنها محاسبه و با توجه به انحراف استاندارد، عرض لگن آزمودني هـاي                  5/0دقت  

براي يكسان سازي شرايط . دختر و پسر به صورت جداگانه در سه طبقة كوچك، متوسط و بزرگ طبقه بندي شد            
تدارك ديده شد كه زوايـاي پـا بـا توجـه بـه              ) 2 و   1شكل هاي   (راي كلية آزمودني ها، صفحه اي       اجراي آزمون ب  

                                                           
1 - Pre-Experimental  
2 - Matched Random Sampling  
3 - Sargent Vertical Jump Test  
4 - Iliac Spine 
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 سـانتيمتر از امتـداد      15 بـا فاصـلة      ي سـانتيمتر  40 × 30اين صفحة   . فرضيات پژوهش بر روي آن مشخص شد      
 . عمودي تختة پرش سارجنت بر روي زمين نصب شد

براي آزمودني ها تشريح و به منظور آشـنايي بيشـتر، هـر يـك از                قبل از شروع آزمون، نحوة اجراي آن كامالً         
 دقيقه به صـورت آزاد گـرم كـردن          10وضعيت هاي قرارگيري پا چندين بار تمرين داده شد و آزمودني ها حدود              

از آنجا كه پرش ها با كفش معمولي خود آزمودني ها انجام شد، هنگام اجراي آزمـون                 . معمول خود را انجام دادند    
زمودني ها خواسته شد كه قبل از پرش كف كفش هاي خود را بر روي خطوط مربوط به زاويـة قرارگيـري پـا            از آ 

آنها بر روي صفحة نصب شده روي زمين، با سه رنگ سبز، قرمز و آبي مشخص شده بود،                  كه بر اساس عرض لگن      
 و وسـط پنجـه بـر        2  و 1به نحوي قرار دهند كه وسط پاشنة كفش بر روي ضربدر مشخص شده در شكل هـاي                  

ايـن  . روي خط مربوط قرار بگيرد و تـا زمـان اجـراي پـرش، پاهـاي خـود را از روي خطـوط جـا بـه جـا نكننـد                      
دستورالعمل به استاندارد ساختن فرايند اندازه گيري كمك كرد و اطمينان بخشيد كه همگي آزمودني ها پاهـاي                  

 ). 19 ،34(خود را هنگام پرش تحت زاوية مطلوب قرار داده اند 

ها در هر وضعيت پا سه بار متوالي تكرار شد؛ در مرحلة اول پس از شروع آزمون، آزمودني ها سه پـرش                       پرش
، سـه   )N(ترتيب اجراي ديگر پرش ها كه شامل سـه پـرش از وضـعيت               . انجام دادند ) F(اول خود را در وضعيت      

 بود و به اين ترتيب برنامة پـرش هـر           بود، به صورت تصادفي   ) IR(و سه پرش از وضعيت      ) Par(پرش از وضعيت    
هـا   سه پرش از يك وضعيت پا به صورت متوالي و با فاصلة يك دقيقه استراحت بين پـرش                 . آزمودني مشخص شد  

اختالف بين عالمت گچ زده شده با انگشت وسطي دست راست در اوج پرش و عالمت گچ زده شده در                   . انجام شد 
 ). 19، 34(ه عنوان شاخص ارتفاع پرش مدنظر قرار گرفت  با دست كشيده بوحالت ايستاده از پهل

هاي مختلف قرارگيري پاهـا و عـرض لگـن، قـد      هاي اصلي شامل ارتفاع پرش در وضعيت گيري عالوه بر اندازه  
 نصب شده بر روي ديوار با دقت يك سانتيمتر، وزن با ترازوي ديجيتالي پند بـا دقـت                   1ها با قدسنج ساكا    آزمودني

 تا وسط برجستگي قـوزك      2از برجستگي قابل لمس خار قدامي فوقاني خاصره       ) (پا(ل اندام تحتاني     گرم، طو  500

                                                           
1 - Saca  
2 - Anterior Superior iliac Spine 
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، با متر نـواري و بـا دقـت يـك سـانتيمتر              )داخلي پاي راست در حالي كه آزمودني بر روي زمين دراز كشيده بود            
 ). 34(گيري شد  اندازه

ن ورزش هـاي پرشـي، ورزشـكاران ورزش هـاي           از لحاظ سابقة ورزشي، آزمودني ها در گروه هاي ورزشـكارا          
 آزمودني، ورزشكاران رشـته هـاي       118 نفر از    10به دليل اينكه فقط     . غيرورزشكار طبقه بندي شدند   و  غيرپرشي  

 ). 6(و اغلب غيرورزشكار بودند، عامل سابقة ورزشي جزو عوامل كنترل شده قرار نگرفت ) در سطح مبتدي(پرشي 

 براي بررسـي روابـط   1حراف استاندارد براي توصيف داده ها، از همبستگي سهمي از شاخص هاي ميانگين و ان     
همبستگي بين متغيرها و براي تعيين معناداري اختالف بين ميـانگين ارتفـاع پـرش در وضـعيت هـاي مختلـف                      

ز واريـانس   قرارگيري پا در مردان در مقايسه با زنان، مردان و زنان و به صورت مقايسة دو به دو به ترتيب از آنـالي                      
 ). 6، 5( استفاده شد 4 و آزمون تعقيبي دانكن3، آناليز واريانس يكسويه2عاملي

 

 

 

 

 

 

 
 

صفحة آزمون پرش عمودي پسران؛ در سه وضعيت مختلف قرارگيري پا و با توجه به عرض هاي _  1شكل 
 گوناگون لگن

                                                           
1 - Partial Correlation 
2 - Factorial ANOVA  
3 - One-Way ANOVA 
4 - Duncan Post HOC Test 
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ف قرارگيري پا و با توجه به عرض هاي صفحة آزمون پرش عمودي دختران؛ در سه وضعيت مختل_  2شكل 
 گوناگون لگن

 نتايج و يافته هاي تحقيق 

ــه ترتيــب از بيشــترين ارتفــاع در وضــعيت    ): F(ميــانگين و انحــراف اســتاندارد ارتفــاع پــرش در مــردان ب
246/6±68/55  ،)Par:(934/5±41/54   ، )N :(036/6±05/54  ،)IR :(887/5±97/52       و زنان در وضـعيت )F :(
160/5±44/37  ،)Par :(847/4±05/37  ،)N :(093/5±88/36  ،)IR :(075/5±27/36 سانتيمتر) 05/0α≤(  بود 

 محاسبه شده براي كلية وضعيت هـاي پـرش ايـن آزمـون     1پايايي. نشان داده شده است ) 1(نمودار  كه به صورت    
 .  است99/0 – 98/0

                                                           
1 - Reliability  
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اثيرگذار است، همبسـتگي بـين متغيرهـاي        با توجه به اينكه عامل جنسيت به تنهايي بر روي كلية متغيرها ت            
قد، وزن، طول اندام تحتاني، عرض لگن و ميانگين ارتفاع پرش از وضعيت هـاي مختلـف قرارگيـري پـا از طريـق          

جـدول نمايـانگر نبـود      ). 1جـدول   (همبستگي سهمي محاسبه و سهم جنسيت به صورت كوواريانس حذف شـد             
 . ي مختلف قرارگيري پا با اندازه هاي آنتروپومتريك استرابطة معنادار بين ارتفاع پرش از وضعيت ها

37.44 37.05 36.88 36.27

55.68 54.41 54.05 52.97

30
35
40
45
50
55
60

پرش آزاد  چرخش داخلي
15 درجه اي پاها

وضعيت نرمال  چرخش داخلي
30 درجه اي پاها 

وضعيت پرش

(c
m

ن (
گي
ميان

زن 
مرد 

 

 30 درجه اي، نرمال و چرخش داخلي 15يانگين ارتفاع پرش از وضعيت هاي آزاد، چرخش داخلي م_  3شكل 
 درجه اي پاها
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، عرض لگن با ارتفاع پرش از )پا(همبستگي سهمي بين متغيرهاي قد، وزن، طول اندام تحتاني _  1جدول 
 با فاكتور گرفتن عامل جنسيت) IR(و ) F( ،)Par( ،)N(ت وضعي

 عرض لگن طول پا وزن قد  متغير كنترل

F 

 همبستگي 
 )دو دامنه(معناداري 

 درجة آزادي

144/0 
121/0 

115 

092/0 
326/0 
115 

112/0 
230/0 

115 

003/0- 
978/0 
115 

Par 

 همبستگي 
 )دو دامنه(معناداري 

 درجة آزادي

103/0 
269/0 
115 

056/0 
546/0 
115 

089/0 
338/0 
115 

025/0- 
789/0 
115 

N 

 همبستگي 
 )دو دامنه(معناداري 

 درجة آزادي

102/0 
273/0 
115 

059/0 
526/0 
115 

126/0 
176/0 

115 

006/0 
950/0 

115 

 جنسيت

IR 

 همبستگي 
 )دو دامنه(معناداري 

 درجة آزادي

111/0 
233/0 
115 

035/0 
706/0 

115 

123/0 
188/0 
115 

025/0- 
792/0 
115 

براي تعيين معناداري اختالف بين ميانگين ارتفاع پرش در وضعيت هاي مختلف قرارگيري پا در مردان در 
 نشان مي دهد كه 2نتايج جدول . مقايسه با زنان از آناليز واريانس عاملي بر اساس عامل جنسيت استفاده شد

 ).≥α 05/0(دان به طور معناداري بيش از زنان است ميانگين ارتفاع پرش در وضعيت هاي چهارگانه در مر
 

آزمون معناداري اختالف بين ميانگين ارتفاع پرش از وضعيت هاي مختلف قرارگيري پا در دو _  2جدول 
  استα ≥05/0جنس؛ معناداري در سطح 

مجموع   تعامل
 مربعات

درجة 
 معناداري F مربع ميانگين آزادي

 002/0 985/4 274/12 3 822/36 1اسفريسيتيآزمون   جنسيت×ارتفاع پرش ها 
 

 و 3واريانس يكسوية ارتفاع پرش عمودي در چهار وضعيت مختلف قرارگيري پا در مردان در جدول ناليز آ
 F=030/2.  نشان داده شده است6 و 5 و در زنان به ترتيب در جدول هاي 4آزمون تعقيبي دانكن در جدول 

                                                           
1 - Sphericity 
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) ≥05/0α( در زنان بين ميانگين ارتفاع پرش در دو وضعيت معنادار نيست F=549/0ان و دآناليز واريانس در مر
با كمترين ) IR(نكن نشان مي دهد كه به جز اختالف بين ميانگين ارتفاع پرش در وضعيت او پيرو آن آزمون د

 6780/55با بيشترين متراژ به ميزان ) F( سانتيمتر با ميانگين ارتفاع پرش در وضعيت 9662/52متراژ به ميزان 
 هاي پرش در مردان و اختالف بين ميانگين هيچ كدام از  سانتيمتر، اختالف بين ميانگين ديگر وضعيت

، يعني اختالف بين ميانگين ارتفاع پرش در چهار وضعيت )≥α 05/0(هاي پرش در زنان معنادار نيست  وضعيت
 . بسيار اندك بوده استمختلف قرارگيري پا در مردان و زنان 

آناليز واريانس يكسويه ارتفاع پرش عمودي در چهار وضعيت مختلف قرارگيري پا در مردان؛ آزمون _  3جدول 
  استα ≥05/0معناداري در سطح  

 معناداري F مربع ميانگين درجة آزادي مجموع مربعات 
 گروهيبين

 درون گروهي
 مجموع

199/221 
898/8427 
097/8649 

3 
232 
235 

733/73 
327/36 

 

030/2 
 
 

110/0 
 
 

 
آزمون تعقيبي دانكن براي تعيين معناداري اختالف بين ميانگين ارتفاع چهار وضعيت مختلف  _ 4جدول 

  معنادار استα ≥05/0 آزمون در سطح  ؛در مردان) به صورت جفتي(پرش 
 05/0≤ α 

 2 1 تعداد وضعيت پرش 
IR 59 9661/52  
N 59 0508/54 0505/54 

Par 59 4068/54 4068/54 
F 59  6780/55 

 آزمون دانكن

 169/0 224/0  معناداري
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ان؛ زن ارتفاع پرش عمودي در چهار وضعيت مختلف قرارگيري پا در ةآناليز واريانس يكسوي_  5جدول 
 استمعنادار  α ≥05/0آزمون در سطح  

 يمعنادار F مربع ميانگين درجة آزادي مجموع مربعات 
 گروهيبين

 درون گروهي
 مجموع

911/41 
220/5905 
131/5947 

3 
232 
235 

970/13 
454/25 

 

549/0 
 
 

649/0 
 
 

 
آزمون تعقيبي دانكن براي تعيين معناداري اختالف بين ميانگين ارتفاع چهار وضعيت مختلف _  6جدول 

  معنادار استα ≥05/0 آزمون در سطح  ؛انزندر ) به صورت جفتي(پرش 
 05/0≤ α 

 
 تعداد  پرشوضعيت

1 

IR 59 2712/36 

N 59 8814/36 

Par 59 0508/37 

F 59 4407/37 

 آزمون دانكن

 257/0  معناداري

 

 بحث و نتيجه گيري 

 59ها در  نشان مي دهد كه به طور كلي ميانگين ارتفاع پرش در كلية وضعيت) 3شكل (نتايج آزمون 
هاي  نبود همبستگي معنادار بين اندازه.  آزمودني دختر است59 آزمودني پسر بيش از مقادير آن در

و پيرو آن آزمون معناداري ) 1جدول (آنتروپومتريك با ميانگين ارتفاع پرش از وضعيت هاي مختلف قرارگيري پا 
، نشان )2جدول (اختالف بين ميانگين ارتفاع پرش آزمودني هاي دختر و پسر در وضعيت هاي چهارگانة پرش 
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هاي دختر بوده   پسر به طور معناداري بيشتر از آزمودنييها هد در كلية وضعيت ها، ارتفاع پرش آزمودنيمي د
و يكي از داليل آن ممكن است بيشتر بودن قدرت عضالني مردان نسبت به زنان به علت وجود ) ≥α 05/0(است 

 ). 32، 25(تودة عضالني بيشتر در اندام تحتاني باشد 

ها، وضعيت آزاد  مختلف قرارگيري پا در كلية آزمودنين ارتفاعات پرش در چهار وضعيت در مقايسة ميانگي
پرش بيشترين ميانگين ارتفاع را به خود اختصاص داده كه اين نتيجه احتماالً به دليل عادت داشتن فرد به 

 15از وضعيت پس از وضعيت آزاد، ارتفاع پرش ). 34(وضعيت ترجيحي قرارگيري پاها هنگام پرش بوده است 
 درجه 15(پس از آن ارتفاع پرش از وضعيت نرمال . درجة چرخش داخلي دو پا بيشترين مقدار را داشته است

 30كمترين ميانگين ارتفاع به پرش از وضعيت چرخش داخلي . در مرتبة سوم قرار گرفت) چرخش خارجي پاها
مبني بر ) 27(اسكات سلبي و گراهام كلدول نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش . اي پاها اختصاص يافت درجه

همچنين بيشتر بودن ارتفاع . اينكه ارتفاع پرش به تغييرات حالت بدن در آغاز پرش حساس است، همخواني دارد
 درجة چرخش داخلي دو پا به نسبت وضعيت نرمال ممكن است به دليل ذخيره 15پرش عمودي در وضعيت 

رود  گمان مي. ولوژيكي قرار گرفتن عضالت بازكننده در مفصل لگن باشدكشساني و تحت مزيت فيزيشدن انرژي 
 درجه چرخش داخل به نسبت 15(ها هنگام پرش آزاد پاهاي خود را به صورت موازي مستقيم  بيشتر آزمودني
قرار داده اند، ولي به دليل آزادي بيشتر در نحوة اجراي پرش، به ارتفاع بيشتري به نسبت ) وضعيت نرمال

 درجه 30كاهش ارتفاع پرش در اثر اعمال .  درجه اي پاها دست پيدا كرده اند15يت چرخش داخلي وضع
چرخش داخلي بر روي پاها ممكن است به دليل زياد بودن درجة چرخش و در نتيجه فاصله گرفتن بيش از حد 

ين كافي آزمودني ها دليل ديگر ممكن است فقدان تمر. پاها از حالت طبيعي و مختل شدن زنجيرة حركتي باشد
 ). 34( عضالني در اجراي پرش از اين حالت باشد –براي پرش از اين وضعيت و عدم سازگاري عصبي 

 نشان مي دهد كه در مردان فقط اختالف بين ميانگين ارتفاع پرش از وضعيت آزاد 4 و 3نتايج جدول هاي 
 معنادار بوده و اختالف بين ميانگين ارتفاع  درجه اي پاها30با ميانگين ارتفاع پرش از وضعيت چرخش داخلي 

در زنان نيز اختالف بين ميانگين ارتفاع پرش در بين هيچكدام از وضعيت ها . ديگر پرش ها معنادار نيست
 ). 6 و 5جدول هاي (معنادار نبود است 
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و دختر به ترتيب از لحاظ انحراف استاندارد ارتفاعات پرش، بيشترين انحراف استاندارد در آزمودني هاي پسر 
 به پرش از وضعيت آزاد اختصاص داشت كه نمايانگر پراكندگي بيشتر ارتفاع پرش ± 160/5 و ± 246/6با مقدار 

از وضعيت آزاد در كلية آزمودني هاست كه ممكن است به دليل آزادي در نحوة قرارگيري پاها بر روي زمين 
وان به نتايج پرش از وضعيت آزاد اكتفا كرده بلكه به منظور اين نتيجه بر اين نكته داللت دارد كه نمي ت. باشد

 . استاندارد سازي فرايند آزمون پرش، بايد به وضعيت ايستادن كلية آزمودني ها پيش از پرش توجه داشت

با توجه به اينكه تمايل داده هاي پرش در زنان و مردان به يك سمت بوده، به اين معنا كه در زنان و مردان 
 درجه اي دو پا، سپس از وضعيت 15ن ارتفاع پرش از وضعيت آزاد، پس از آن وضعيت چرخش داخلي باالتري
 درجه اي پاها بوده است، وضعيت 30و در نهايت از وضعيت چرخش داخلي )  درجه چرخش خارجي15(نرمال 

به طور . نظر قرار گيردقرارگيري پا بر روي زمين هنگام پرش بايد به عنوان عامل اثرگذار بر روي ارتفاع پرش مد
كلي اگر هدف دستيابي به ارتفاع بيشتر پرش و كسب ركورد بهتر باشد و تمرين بر روي نحوة قرارگيري پا بر 

 آزمون پرش نبايد بر روي وضعيت پاي آزمودني ها روي زمين به هنگام پرش صورت نگرفته باشد، مربيان هنگام
كه خود ترجيح مي دهد و به آن عادت دارد، بايستد و سپس پرش را تاكيد كنند، بلكه بايد آزمودني در وضعيتي 

ولي با توجه به تفاوت هر چند مختصر در ارتفاع پرش از وضعيت هاي مختلف و همچنين پراكندگي . انجام دهد
باالتر ارتفاع پرش در وضعيت آزاد، پيشنهاد مي شود كه براي استانداردسازي فرايند اجراي آزمون و عدم تضييع 

 ). 35(حق آزمودني ها تحقيقات بيشتري با توان آماري بيشتر صورت گيرد 

با . پيشنهاد مي شود كه پژوهش مشابهي با روش تجربي و انجام تمرين در وضعيت هاي گوناگون انجام شود
توجه به اينكه آزمون پرش سارجنت در پژوهش حاضر به صورت پرش با استفاده از حركات كمكي دست و پاها 

 و همچنين به 1از پرش صورت گرفته است، پيشنهاد مي شود كه پژوهش به صورت پرش با پيش پرشپيش 
 . صورت پرش با افت تكرار شود

 

                                                           
1 - Prejump 
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