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تکواندو به عنوان یک هنر رزمی و رشته ورزشی پرطرفدار در بین اقشار
مختلف به ویژه جوانان به شمار میرود .ماهیت مسابقات تکواندو و تجزیه
و تحلیل آن این واقعیت را نشان میدهد که بدون بهرهمند بودن از عوامل
سرعت ،چابکی و توان موفقیت وجود ندارد ( .)12موفقیت در رشتههای
ورزشی گوناگون حاصل تعامل پیچیده عوامل فیزیولوژیکی ،روانشناختی
و زیست حرکتی است .امروزه در دنیای ورزش برای بهبود کیفیت اجراها
و مهارتهای ورزشی ،آگاهی از روشهای تمرینی برای کسب آمادگی
جسمانی ضروری است .آمادگی جسمانی دارای مؤلفههای متعددی می-
باشد ( .)1دو شرط اساسی و مهم برای بهبود سرعت و توان وجود دارد؛
تعداد بیشتر تارهای عضالنی سفید یا تند انقباض و قابلیت و کیفیت
سیستم اعصاب و سرعت عمل آنها در زمینه دریافت و جواب دادن به
تحریکات ( .)1امروزه در سایهی تحقیقات و پیشرفت علم ،کیفیت
مهارتهای ورزشی نیز رو به افزایش بوده و سطح رقابتهای ورزشی به
هم نزدیک شده است ،در این میان تیمهایی میتوانند نتیجهی بهتری
کسب نمایند که به عوامل ظریفتر و مهمتر بیشتر توجه نمایند .یکی از
عوامل مهم برای پیشرفت کمی وکیفی هر ورزشکار به کارگیری شیوه-
های تمرینی مرتبط با رشته ورزشی مربوطه بر پایه اصول علمی است
( .)0گرم کردن یکی از مهمترین عوامل تمرینی برای دستیابی به باالترین
عملکرد بشمار میرود .هدف اصلی گرم کردن افزایش ظرفیت
فیزیولوژیکی ورزشکار و توسعه قابلیتهای زیست حرکتی به باالترین
استانداردها است ( .)2مطالعات پیشین نشان میدهد اجرای انقباضهای
ارادی بیشینه و زیربیشینه ،موجب بهبود حاد توان عضالنی در عملکرد
متعاقب (عملکرد توانی که پس از این انقباضات به اجرا در میآید) می-
شود .محققان از این پدیده با عنوان نیرومندسازی پس فعالسازی
( 1)PAPیاد میکنند ( .)11این پدیده میتواند کاربردهای زیادی از جمله
برای طراحی روشهای تمرین مقاومتی ترکیبی ،رقابت در ورزشهای
سرعتی -توانی و استفاده از آن در فرایند گرم کردن پیش از شروع مسابقه
داشته باشد ( .)27اصل اساسی از توانایی  PAPبرای افزایش قدرت و
توان خروجی عضله فرض شده است که در نتیجه فسفوریالسیون
زنجیرههای سبک تنظیمی میوزین میباشد ( .)21اندازه شدت انقباض-
های آمادهساز اولیه ،از عوامل اثر گذار در پدیده  PAPمیباشد .در این
زمینه نیز شواهد علمی موجود همسو نیستند .برخی پژوهشها نشان می-
دهد شدتهای انقباضی سنگین ( 177درصد  2)1RMمیتواند موجب
بهبود عملکرد شود ( ،)20حال آنکه مطالعات دیگر خاطر نشان میکنند
شدتهای باالی انقباضی میتواند تأثیر منفی بر عملکرد متعاقب بگذارد
( .)11همه کسانی که برای اولین بار در یک فعالیت بدنی خیلی شدید
شرکت کردهاند ،در قسمت عضالت و مفاصلی که در آن فعالیت درگیر
بودهاند ،احساس درد ،سوزش ،کوفتگی یا حساسیت موضعی نسبت به
فشار یا لمس را تجربه کردهاند .چه بسا افرادی که به خاطر همین درد و
1. Post Activation Potentiation
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کوفتگی عضالنی از انجام فعالیت بدنی در نوبتهای بعدی بازماندهاند و
یا انجام آن فعالیت را برای همیشه کنار گذاشتهاند ( .)1البته این حالت در
ورزشکاران حرفهای نیز بروز میکند .یعنی ورزشکاران حرفهای که در
یک فعالیت بدنی شدیدی که برای عضالت آنها ناآشنا است ،شرکت
میکنند ،در ناحیه مفاصل و عضالت درگیر در آن فعالیت ناآشنا دچار درد
و کوفتگی میشوند .در تحقیق حاضر عالوه بر در نظر گرفتن نقش مثبت
 PAPدر باال بردن عملکرد ورزشی ،سعی بر این بود که نقش منفی PAP
نیز در نظر گرفته شود که آیا  PAPباعث کوفتگی عضالنی (درد عضالنی)
میشود یا اینکه هیچ تأثیر منفی بر روی عملکرد و سالمتی ورزشکار
ندارد .در خصوص اینکه کدام نوع برنامه گرم کردنی میتواند تأثیر
مطلوبتری بر عملکرد داشته باشد ،اتفاق نظر کلی بین محققان وجود
ندارد ( .)2با وجود پذیرش این پدیده از سوی ورزشکاران و مربیان ،یافتهها
در مورد اثر  PAPدر پژوهشهای پیشین با یکدیگر تناقض دارند و این
تناقضها باعث میشود تا نتوان به طور قطعی در مورد اثرات این پدیده
اظهار نظر کرد ( .)11ممکن است این تناقضها در مطالعات  PAPناشی
از تعدد عواملی باشد که بر این پدیده اثرگذار هستند ( .)17با وجود اهمیت
تغییرات عصبی در پدیده  ،PAPپژوهشهای اندکی به بررسی این
تغییرات پرداختهاند ( .)21به خاطر وجود تناقضات در تحقیقات پیشین
درباره اثر درصدهای مختلف  PAPبر عملکردهای جسمانی و همچنین
ناکافی بودن تحقیقات در رشتههای رزمی ،پژوهشهای اندک در حیطهی
 PAPدر ایران و عدم پژوهش درباره تأثیر  PAPبر کوفتگی عضالنی
(درد عضالنی) ،زمینه طرح این سوال شد تا تأثیر درصدهای مختلف (27%
و  PAP ) 07%را هم بر عملکرد جسمانی و هم عملکرد مهارتی
تکواندوکاران مرد مورد آزمون قرار دهیم و وجود کوفتگی عضالنی حاصل
از این روش را مورد ارزیابی قرار بدهیم ،تا به پاسخها و اطالعات موجود
درباره این پرسش که آیا باور افراد در مورد استفاده از  PAPبه عنوان
روشی مفید برای گرم کردن درست است یا نه بیفزاید .و به تکواندوکاران
و مربیان آنان در رسیدن به بهترین عملکرد و حفظ سالمت آنها کمک
کند و روشن شود که آیا از  PAPمیتوان به عنوان روشی برای گرم
کردن در رشتههای رزمی و بخصوص در تکواندو استفاده کرد؟

روش تحقیق
این پژوهش با هدف کاربردی و از نوع طرحهای نیمه تجربی به روش
پیش آزمون -پس آزمون اجرا گردید .با توجه به هدف تحقیق ،از بین
تکواندوکاران مرد سالم  12الی  22سالۀ داوطلب که حداقل سابقه دو سال
تکواندو در سطح استانی را داشتند  ،پس از اندازهگیریهای اولیه و بر
اساس معیارهای اولیه تحقیق  22نفر از این نمونه جهت شرکت در تحقیق
به صورت همگن در سه گروه انتخاب شدند .سپس آزمودنیها با همگن-
سازی به روش آماری و میزان آمادگی جسمانی ،عملکرد مهارتی و درصد
چربی به سه گروه مساوی  0نفره (دو گروه تجربی %27 :و 1RM %07
2. Repetition Maximum
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روش آماری
برای بررسی طبیعی بودن دادهها از آزمون کلوموگروف-اسمیرنوف و
برای آزمون فرضیهها از تحلیل واریانس ( )ANOVAبا اندازهگیریهای
مکرر با عامل بین گروهی استفاده شد که در صورت وجود اختالف معنی-
دار از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد .البته تمام تجزیه و تحلیلهای

آماری با استفاده از نرمافزار  spssنسخه  22و در سطح معنی-
داری( )P<7/71انجام گرفت.

نتایج و یافتهها
بر اساس نتایج بدست آمده در جدول  1تا  ،8نیرومندسازی پس از فعال
کردن (  )PAPتأثیر مثبتی بر روی عملکرد مردان تکواندوکار دارد و
هیچگونه تأثیر منفی نداشت .یافتهها نشان داد که میزان پرش سارجنت
گروه  %07در مقایسه با گروه کنترل در مراحل دو و چهار دقیقه استراحت
افزایش و معنیدار شد .همچنین میزان پرش سارجنت درگروه %27
درمقایسه با گروه کنترل در مراحل دو و چهار دقیقه استراحت افزایش و
معنیدار شد ،ولی میزان پرش سارجنت در دو گروه  %07و  %27در مراحل
دو و چهار دقیقه استراحت تفاوت معنیداری را نشان نداد .تعداد ضربه
آپدولیوچاگی با پای برتر گروه  %07در مقایسه با گروه کنترل در مراحل
دو و چهار دقیقه استراحت افزایش و معنیدار شد .ولی تعداد ضربه آپ-
دولیوچاگی با پای برتر درگروه  %27در مرحله دو دقیقه استراحت
درمقایسه با گروه کنترل معنیدار نشد ،ولی تعداد ضربه آپدولیوچاگی با
پای برتر در مرحله چهار دقیقه استراحت افزایش و معنیدار شد .همچنین
تعداد ضربه آپدولیوچاگی در دو گروه  %07و  %27در مراحل دو و چهار
دقیقه استراحت تفاوت معنی داری را نشان نداد .تعداد ضربه آپدولیوچاگی
با پای چپ و راست گروه  %07در مقایسه با گروه کنترل در مرحله دو
دقیقه استراحت معنیدار نشد ،ولی در مرحله چهار دقیقه استراحت افزایش
و معنیدار شد.
همچنین تعداد ضربه آپدولیوچاگی با پای چپ و راست درگروه  %27در
مراحل دو و چهار دقیقه استراحت درمقایسه با گروه کنترل افزایش و
معنیدار شد ،همچنین تعداد ضربه آپدولیوچاگی در دو گروه  %07و %27
در مراحل دو و چهار دقیقه استراحت تفاوت معنیداری را نشان نداد.
نتایج حاصل از پرسشنامه  VASنشان داد که کوفتگی عضالنی (درد
عضالنی) در هر سه گروه در دو مرحله (دو و چهاردقیقه استراحت) تفاوت
معنیداری با هم نداشتند.

جدول  .1مشخصات توصیفی آزمودنیها به میانگین و انحراف معیار
گروه %07
گروه کنترل
متغیرها
پرش سارجنت اولیه ()cm
1/88 ± 17/21
1/72 ± 80/42
پرش سارجنت بعد از دو دقیقه استراحت ()cm
1/84 ± 12/22
2/08 ± 17/12
پرش سارجنت بعد از چهار دقیقه استراحت ()cm
1/18 ± 11/77
1/20 ± 17/17
آپدولیوچاگی با پای برتر اولیه (تعداد)
1/21 ± 21/21
7/02 ± 22/17
آپدولیوچاگی با پای برتر با استراحت دو دقیقهای
1/21 ± 28/21
1/22 ± 21/21
آپدولیوچاگی با پای برتر با استراحت چهار دقیقهای (تعداد)
1/07 ± 21/21
1/71 ± 22/21
آپدولیوچاگی با پای چپ و راست اولیه (تعداد)
1/00 ± 22/12
7/01 ± 21/42
آپدولیوچاگی با پای چپ و راست مرحله دو دقیقهای (تعداد)
2/81 ± 28/21
1/28 ± 22/12
آپدولیوچاگی با پای چپ و راست چهار دقیقهای (تعداد)
2/71 ± 21/21
7/21 ± 22/12
کوفتگی عضالنی  28ساعت بعد آزمون اولیه
7/11 ± 7/12
7/11 ± 7/12
کوفتگی عضالنی  28ساعت بعد آزمون دو دقیقهای
1/77 ± 1/10
7/11 ± 7/12
کوفتگی عضالنی  28ساعت بعد آزمون چهار دقیقهای
7/28 ± 7/42
7/11 ± 7/12

گروه %27
1/11 ± 80/21
2/12 ± 12/17
2/12 ± 18/21
1/87 ± 21/42
1/87 ± 21/42
1/74 ± 21/77
1/11 ± 21/17
1/28 ± 21/22
1/17 ± 21/12
7/84 ± 7/21
1/21 ± 1/82
7/00 ± 7/22
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و یک گروه کنترل) تقسیم شدند .تمام مراحل تحقیق در شرایط استاندارد
رطوبت  ،%17-11دمای  22-21درجۀ سانتیگراد و ساعت  12تا  21بعد
از ظهر انجام شد .پس از انتخاب آزمودنیها ،کلیۀ مراحل پژوهش و آزمون
به طور دقیق و کامل توسط محقق در جلسهای توجیهی برای
تکواندوکاران توضیح داده شد .یک هفته قبل از اجرای آزمون از آزمودنی-
ها خواسته شد تا در جلسهای برای آشنایی با مراحل آزمون ،آزمونها و
انجام حرکت نیم اسکات تقریبا با  17الی  87درصد  1RMحضور یابند.
همچنین در طول این هفته از آزمودنیها خواسته شد تا فعالیت سنگینی
انجام نداده و فعالیت آنها ،سه روز قبل از شروع طرح با فرمهای ثبت
فعالیت که در اختیارشان قرار گرفت ،ثبت شد .قبل از انجام آزمونها ،
مشخصات فردی و شاخصهای تنسنجی (سن ،قد ،وزن) درصد چربی
و شاخص توده بدنی اندازهگیری و ثبت شد .بعد عملکردهای جسمانی و
مهارتی و کوفتگی عضالنی از آنها گرفته شد.
عملکرد جسمانی با آزمون پرش عمودی و عملکرد مهارتی با دو آزمون
 17ثانیهای تکنیک آپدولیوچاگی (آپدولیوچاگی با پای برتر و آپ-
دولیوچاگی با پای چپ و راست) انجام شد .کوفتگی عضالنی (درد
عضالنی ) آزمودنیها نیز با پرسشنامهی  VASکه در اختیار آنها قرار
گرفت ظرف  28ساعت پس از آزمونها بررسی شد 82 .ساعت بعد،
متعاقب حرکت نیم اسکات و بعد از دو دقیقه استراحت ،همان آزمونهای
قبلی تکرار و نتایج ثبت شد .دوباره  82ساعت بعد ،متعاقب نیم اسکات و
بعد از چهار دقیقه استراحت ،همان آزمونهای قبلی تکرار و نتایج ثبت
شد 28 .ساعت بعد از این دو مرحله هم ،کوفتگی عضالنی ( درد عضالنی)
از طریق پرسشنامه  VASمورد ارزیابی قرار گرفت.

همکاران
1101
خداییو وزمستان
بهزاد ،1پاییز
دوره  ،1شماره

39

مجله پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی

دوره  ،1شماره  ،1پاییز و زمستان 1101

جدول  .2مقایسه میزان پرش در سه گروه با آزمون پس تعقیبی بونفرونی در مرحله دو و چهار دقیقه استراحت پس از انجامPAP
سطح معنی داری
خطای استاندارد
تفاضل میانگین
 8دقیقه
 2دقیقه
 8دقیقه
 2دقیقه
 8دقیقه
2دقیقه
گروه %07
7/777
7/774
7/284
7/471
1/22
2/12
گروه کنترل
1/777
1/777
7/284
7/471
7/121
7/217
گروه %27
7/771
7/772
7/284
7/471
1/21
2/12
گروه کنترل
گروه %27
جدول .3مقایسه تعداد ضربه آپدولیوچاگی با پای برتر ب در سه گروه با آزمون بونفرونی در مرحله دو و چهار دقیقه استراحت پس از انجام PAP
سطح معنی داری
خطای استاندارد
تفاضل میانگین
 8دقیقه
 2دقیقه
 8دقیقه
 2دقیقه
 8دقیقه
 2دقیقه
7/777
7/718
7/178
7/117
1/21
1/21
گروه کنترل
گروه %07
1/777
1/777
7/178
7/117
7/121
7/17
گروه %27
7/777
7/172
7/178
7/117
1/12
1/21
گروه کنترل
گروه %27
جدول .4مقایسه تعداد ضربه آپدولیوچاگی با پای چپ و راست سه گروه با آزمون بونفرونی در مرحله دو و چهار دقیقه استراحت پس از انجام PAP
سطح معنی داری
خطای استاندارد
تفاضل میانگین
 8دقیقه
 2دقیقه  8دقیقه  2دقیقه
 2دقیقه  8دقیقه
گروه %07
7/777
7/712
7/121
7/182
2/22
1/12
گروه کنترل
1/777
1/777
7/121
7/182
7/17
7/17
گروه %27
7/777
7/772
7/121
7/182
1/12
1/22
گروه کنترل
گروه %27
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گروه %70

40

گروه %90

گروه کنترل

گروه %70

56

گروه %90

گروه کنترل

54

26

52

24

50

22

48

20
18

46
چهار دقیقه

دو دقیقه

28

چهار دقیقه

پیش آزمون

دو دقیقه

پیش آزمون

شکل  .1پرش عمودی مردان تکواندوکار در سه مرحله

شکل  .3آپدولیاچاگی با پای چپ و راست مردان تکواندوکار در سه مرحله

(  تأثیر معنی دار نسبت به گروه کنترل )P<0/000

(  تأثیر معنی دار نسبت به گروه کنترل )P<0/000

گروه %27

گروه %07

گروه کنترل
26
25
24
23
22
21
20
19

چهار دقیقه

شکل  .2کوفتگی عضالنی مردان تکواندوکار در سه مرحله

دو دقیقه

پیش آزمون

شکل  .4آپدولیاچاگی با پای برتر مردان تکواندوکار در سه مرحله
(تأثیر معنی دار نسبت به گروه کنترل )P<0/000

بحث و نتیجهگیری
یافتههای تحقیق حاضر نشان داد که عملکرد جسمانی (پرش عمودی)
و عملکرد مهارتی (آپدولیوچاگی با پای برتر و آپدولیوچاگی با پای
1. Haffman

چپ و راست) در گروههای  %07و  PAP %27افزایش معنیداری
نسبت به گروه کنترل داشت .این نتایج با یافتههای هافمن 1و
همکارانش ( )2772همسو است که اثر اجرای یک نوبت نیماسکات

پویای بیشینه را بر ارتفاع پرش عمودی ارزیابی کرده و افزایش معنی-
داری را در ارتفاع پرش مشاهده نمودند (  .)12همچنین روبین هیلی1
و همکاران ( )2712اثر نیرومندسازی پس از فعال کردن بر عملکرد
سرعتی ورزشکاران نشان دادند که عملکرد اسپرینت ( 17-1متر) می-
تواند با پروتکلهای  PAPبه شدت افزایش مییابد ( .)22قهرمانی و
همکاران ( )1101اثر زودگذر حرکت اسکات را به صورت تکپا و جفتپا
بر شاخصهای عملکردی و پرش عمودی بررسی کردند .در این تحقیق
 27مرد ورزشکار تمرین کرده( 17نفر والیبالیست و  17نفر بسکتبالیست)
در سه گروه گرم کردن مطلق و گرم کردن به همراه اجرای یک نوبت
با سه تکرار نیماسکات جفتپا و تکپا با شدت  07درصد  1RMتقسیم
شدند .آزمون ورزشی شامل پرش عمودی بود که زمان پرواز در آن با
دستگاه فوت اسکن ثبت شد .نتایج آزمون نشان داد که تفاوت معنی-
داری بین ارتفاع و زمان پرواز پرش بین گروه گرمکردن مطلق با گروه-
های دیگر مشاهده شد ،اما تفاوت معنیداری بین گروهی که حرکت
اسکات تکپا و جفتپا انجام دادند مشاهده نشد ( .)8این نتایج با مطالعه
آریاس )2714( 2همسوست .آنها پیشنهاد کردند که بهبود عملکرد با
 1تا  8دقیقه استراحت بعد از استفاده از یک بار سنگین وزن مورد نیاز
است ( .)4در این تحقیقات بلند کردن بارهای سنگینتر ،یک استراتژی
مشترک در تئوری نیرومندسازی پس فعالی است که میتواند برای تازه
گرفتن نیروی عصبی استفاده شود ( .)2از سوی دیگر یافتههای پژوهش
حاضر با نتایج مطالعه ایبن 1و همکاران ( )2777ناهمسو است ،در
مطالعهای که از دورههای مختلف ریکاوری ( 17ثانیه و  1 ،2 ،1و 8
دقیقه) استفاده کردند ،گزارش دادند که تفاوت معنیداری بین توان و
قدرت خروجی وجود ندارد ( .)12عالوه بر این ،اسمیت 8و همکاران
( )2772نشان دادند که هفت دقیقه استراحت پس از القا محرک
ایزومتریک  ، PAPتأثیر معنیداری را در عملکرد توانی ،قدرتی و یا
سرعتی نداشت ( .)28در تحقیق تیل 1و همکاران )2770( ،در حالی
که با  11ثانیه استراحت کوتاه انجام شد ،اثر قابل توجهی در تغییر دو
سرعت و عملکرد پرش عمودی مشاهده نشد ( .)24ممکن است نتایج
متناقض محققان به دلیل منحصر به فرد بودن روش  PAPبرای هر
فرد باشد ( .)28همچنین وضعیت تمرینی و یا سطح قدرت و جنسیت
ممکن است ظرفیت پاسخ  PAPرا تحت تأثیر گذارد ( .)17روش
پیشنهادی از  PAPبه عنوان فعالیتهای مناسب شامل اسکات و پرس
سینه در شدتهای مختلف از  ٪47- ٪07از یک تکرار بیشینه میباشد
( .)21در پژوهش همیلتون 4و همکاران ( )2714اثر زمان استراحت و
ریکاوری پس از تمرین فعالسازی نیز نشان داده شد ،آنها نتیجه گرفتند
که با توجه به حداکثر رساندن نتایج یک پروتکل  PAPزمان استراحت
مناسب و ایدهآل در ورزشکاران به خوبی تمرین کرده بین  1-12دقیقه

بعد از آن می باشد ( .)14میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که هر
انقباضی که تارهای عضالنی را بیشتر تحریک کند ،میتواند عملکرد
متعاقب را نیز بیشتر بهبود بخشیده و در نهایت موجب بهرهمندی بیشتر
از پدیده  PAPگردد ( .)14در مورد اثر  PAPبر کوفتگی عضالنی (درد
عضالنی) ورزشکاران و غیرورزشکاران در موتورهای جستجوگر فارسی
و انگلیسی تحقیقی یافت نشد .برای همین منظور از مقاالت تقریبا
مشابهی که اثر تمرینات مقاومتی را بر کوفتگی عضالنی مورد سنجش
قرار داده بودند استفاده شد .نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد که
کوفتگی عضالنی (درد عضالنی) در هر دو مرحله دو و چهار دقیقه
استراحت بین سه گروه تفاوت معنیداری وجود نداشت .در نتیجه می-
توان گفت که  PAPتأثیر منفی بر کوفتگی عضالنی (درد عضالنی)
نداشت ،که با یافتههای هاچکنی 2و همکاران ( )2772که نشان دادند
در اثر تمرینات مقاومتی نسبتاً شدید و غیر مرسوم کوفتگی عضالنی
تأخیری در عضالت درگیر بروز مینماید ( .)18همچنین با مطالعه
اوچیدا 2و همکاران ( )2770که اثر تمرین مقاومتی با حرکت پرس سینه
و با درصدهای مختلف را بررسی کردند و تفاوت معنیداری را در
کوفتگی عضالنی مشاهده کردند( ،)22ناهمسوست .نشان داده شد که
سطح تمرین ،نوع فیبر عضالنی ،نوع انقباض ،طول مدت انقباض و
حجم انقباض ،فاکتورهایی هستند که اثر مدت زمان و بزرگی  PAPرا
نشان می دهند همچنین گزارش شده که  PAPبر فعالیتهای انفجاری
مانند پریدن ،با حداکثر سرعت دویدن و عملکرد باالی بدن تأثیر می-
گذارد .)11( .دو مکانیسم اصلی  PAPعبارت است از :افزایش
فسفوریالسیون زنجیره های سبک نظارتی میوزین و افزایش فراخوانی
واحدهای حرکتی .افزایش فعالیت عصبی ممکن است از طریق
فراخوانی واحدهای حرکتی بیشتر ،هماهنگسازی بهتر واحدهای
حرکتی ،کاهش در مهار پیشسیناپسی و یا واردات تکانههای عصبی
مرکزی بیشتر رخ دهد ( .)12مطالعات قبلی نشان داد که القای PAP
قبل از مسابقه بیش از گرم کردن سنتی (فقط در حال اجرا کمی و
برخی از تمرینات کشش) میتواند به ورزشکاران کمک کند و باعث
بهبود عملکردشان در فعالیتهای انفجاری ،مانند پریدن ،پرتاب ،و دو
سرعت شود ( .)22
با توجه به یافتههای این پژوهش و با استناد به نتایج پژوهشهای
دیگر ،احتماال تغییرات درون عضالنی باعث افزایش عملکرد در پدیده
 PAPمیشود .به هر حال ،به کارگیری انقباضهای پویای بیشینه پیش
از عملکردهای توانی و انفجاری با توجه به ویژگی فعالیت متعاقب،
کارایی بیشتری نسبت به روش سنتی گرم کردن داشته و در بهبود
عملکرد ورزشکاران نقش ایفا میکند.

1. Robin Healy
2. Arias
3. Ebben
4. Smith

5. Till
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7. Hackney
8. Ochida
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Abstract
Background:

PAP is a method used to increase nerve-muscular activity after a rigorous exercise that leads to boost the
contraction force of muscle after a non- automatic manimum contraction. The study aimed to investigate the
intense effect of PAPs with different nest period on the performance and muscle soreness of male taekwondo
athletes.
Methodology:

27 athlete athletes 18 to 28 years old range- were selected in the basis of fat percentage, physical and skill
performances and classified in there homogenous group; control group, IRM=70%, 90%. the athlete of every
group warmed up for 15-20 minutes. Then experimental groups did half-squats there times. In first stage the
athlete did squats with two minute rest intervals, height jumping, performance (Ap-Doloya-Chagi), and muscle
soreness were measured after 24 hours.
Results:

There were significant difference between groups in height jumping and skill performance. Both PAPs
increased athlete’s performance (p < .05). There was not any significant difference in athletes’ muscle soreness.
Conclusion:

According to finidings of this study, coupling squat jump is recommended to taekwondo athlete due to its
effectivenss in increasing their performance. That helps them to improve their power and skill through this
method.
Keywords:

Doms, PAP, Taekwondo male athletes.
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