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برخي از مربيان تمرينات منظم و جامعي براي افزايش پرش بازيكنان سازماندهي ميي نننيد ايي تمرينيات
شامل آخري روش هاي تمريني با وزنه و تمرينات پاليومتريك مي شود
استفاده از تمري اسكات ،اسكات پرشي همراه با تمرينات پرش بر روي جعبه و ييا تمرينيات سيوو از روي
جعبه در ننار تمرينات پاليومتريك با تماس  1يا  2پا با زمي مي تواند در برنامه هفتگي ييا ماهيانيه ايرار
گيرد
استفاده از تمرينات باتوپ مدسي بال يا بلند نردن انفجاري وزنه در تمرينات يك ضير و دو ضير وزنيه
برداري ديگر تمرينات اثربخش براي افزايش پرش هستند در پايان دوره تمرينات ،اعضاي مختلف تيم نتايج
مختلفي را در افزايش پرش بدست مي آورند خبر خو اي است نه همه افزايش در پرش را به دست آورده
اند بعضي ها افزايش چشمگيري در حدود  22سانتي متر نشان مي دهنيد ايي بازيكنيان بير ببيب برناميه
پيشرفت نرده اند اما بعضي از بازيكنان فوط نمي پيشرفت داشته اند ،شايد در حدود  3-2سانتي متر ،ايي
خبر بدي است
چه چيز باعث بوجود آمدن اي گستره وسيع از نتايج مي شود؟ عوامل فردي نه يكي از اصيول تميري ميي
باشد ،پاسخ اي سؤال است بععضي ار بارهاي تمريني نه بر روي ييك گيروه از بازيكنيان اعميال ميي شيود
تأثيرات متفاوتي خواهد گذاشت ،دامنه اي تفاوت ها با افزايش اختالف انفرادي بازيكنان بيشتر خواهد شد
اي تفاوت ها نبايد تعجب آور باشد
در تمرينات ادرتي ،مثال" مودار باري نه براي هر بازيك در هر تميري در نظير گرفتيه ميي شيود باييد بيا
ظرفيت ادرت فعلي او مطابب باشد تا تمرينات اثربخشيي زز را داشيته باشيد بنيابراي درصيد  1RMهير
بازيك براي استاندارد نردن تأثير تمري استفاده مي شود
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بعضي عوامل انفرادي هستند نه مي توانند بر پرش و بازده تمرينات پرش تأثير بگذارند تعيداد آن هيا زيياد
است  ،هم ژنتيكي هستند و هم محيطي :
 -1درصد تارهاي عضالني تند انقباض و کند انقباض
ورزشكاران مختلف به بور ژنتيك مودار مختلفي از تارهاي عضالني نوع ( 1نند انوباض انساينده) ،نوع
 2الف (تند انوباض انساينده /گليكوليتيك) و نوع 2

(تند انوباض گليكوليتيك) دارند نه نيه تنايا

ظرفيت هاي عملكردي مختلفي را به نميايش ميي گيذارد بلكيه همينطيور در برابير تمرينيات مشيابه
سازگاري هاي مختلفي را نشان مي دهند
 -2بلوغ جسمي
ورزشكاران در سني مختلف و با درجات مختلف به بلوغ جسمي مي رسيند ورزشيكاران جيوان در
برابر تمرينات با فشار سبك و متوسط و بيا افيزايش حجيم تكرارهيا خيو جيوا ميي دهنيد اميا
ورزشكاراني نه به بلوغ جسمي رسيده اند ،اي رويكرد تمريني برايشان نانافي و نامناسب است اي
ورزشكاران براي پيشرفت نياز به تمريناتي با شدت زياد دارند
 -3قدمت و سابقه تمريني
بعضي از ورزشكاران فرآيند تمري را از نوناالي و با تمريناتي پر توان آغاز نرده انيد ،در حيالي نيه
ديگر ورزشكاران تا زمان دبيرستان در برنامه هاي سيخت تمرينيي حضيور نداشيته انيد در مراحيل
تمريني نه زود آغاز شده اند ،همه ي ابزارها خو هستند و ورزشكاراني نه سيابوه تمرينيي نميي
دارند،در همه انواع تمري پيشرفت سريعي خواهند داشت اما بيا افيزايش سيابوه تميري سيازگاري
نسبت به تمرينات روند نندتري به خود خواهد گرفت ورزشكاراني نه سابوه تمري بيشتري دارند،
زز است نه شروع مجدد تمرينات را با برنامه و تمرنز زيرنانيه اي از سير گييرد تيا بيه سيازگاري
تمريني بازتري دست يابند
 -4ساختار بدن
ساختارهاي متفاوت بدن ممك است مزايايي را براي ورزشكاران در پي داشته باشد تا در پرش به او
نمك نند و يا نوص معيني براي او محسو شود نه براي پيشرفت نياز به تمري بيشتر دارد تا بير
آن غلبه نند مثالً بلندي يا نوتاهي نسبي دست ها و پاها و يا ضخامت استخوان ها و
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 -1ترکیب بدن
ورزشكاران مختلف داراي درصد هاي مختلفي از جر عضالت و جر چربي مي باشيند آن هيا نيه
داراي درصد بيشتري از جر عضالت هستند داراي پتانسيل بيشتري براي توليد نيرو هستند نه در
عمل پريدن يك مزيت محسو مي شوند
 -6قدرت نسبي در مقايسه با وزن بدن
بعضي از ورزشكاران ممك است خيلي اوي باشند ،اما در عي حال بزرگ بيوده و وزن بيازيي هيم
داشته باشند ،نه اي وزن باز ممك است سطح ادرت آن ها را در زمان پرش جبران نرده و تيأثير
آن را خنثي نند بعضي ورزشكاران به نسبت وزن خود اوي تر هستند نه اي يك مزيت در پيرش
محسو مي شود بنابراي بايد براي افزايش پرش  ،ادرت ورزشكار به نسبت وزن او افزايش يابد
 -7فیزيولوژي پرش
ورزشكاران به بور گسترده اي انواع ترنيب ادرت و سرعت در توليد توان مورد استفاده در پرش را
دارا هستند يك ورزشكار ممك است از نظر ادرت عضالني ضعيف باشد ،اما خيلي سريع بوده و در
توليد توان درصد خيلي بيشتري از سرعت را به نيار گييرد چنيي ورزشيكاري اگير روي تمرينيات
ادرتي تمرنز خود را افزايش دهد پيشرفت بيشتري بيه دسيت خواهيد آورد تيا تمرينيات سيبك و
پاليومتريك سرعتي محور خود را ادامه دهد به بور مشابه  ،ورزشكاري با پاهاي خيلي اوي ممك
است از تمرينات سرعتي غفلت نند و نياز دارد نه مودار تمرينات پاليومتريك را در برنامه تمرينيي
خود افزايش دهد
 -8بیومكانیك پرش
بازيكنان مختلف نحوه ي حرنت متفاوتي در حرنت براي آبشار دارند و در پرش دفاع روي تور نييز
از حالتااي متفاوتي براي آغاز پرش استفاده مي ننند  ،بازيكنياني نيه پاهياي ايوي تير بيه نسيبت
عضالت باس دارند بيشتر زانو ها را خم مي ننند ولي آن دسته از بازيكناني نه عضالت باس اوي
تر دارند زانوها را نمتر خم مي ننند آن دسته از بازيكناني نه ران هاي ضعيف تري دارند در هنگا
پرش نمر خود را بيشتر خم مي ننند و آن ها نه ران هاي اوي تري دارند در هنگيا پيرش نمير
خود را راست تر نگه مي دارند ولي نكته مام اي است نيه بيازيك بيومكانييك درسيتي در انجيا
پرش داشته باشد تا بتواند از همه عضالت خود استفاده نند
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 -9تعادل عضالت
ورزشكاران درجات مختلفي از ادرت در عضالت خود دارند و از گروه هاي عضالني اصلي بيه بيور
متفاوتي در اجراي حرنات مشابه استفاده مي ننند ،پرش عمودي نيز يكي از اي حرنات اسيت در
يك مطالعه الكترومايوگرافيك اي نتايج به دست آمد :عضالت مرتبط بيا ايوزپ پيا مييانگي ،%23
عضالت مرتبط با زانو ميانگي  %94و عضالت باس ميانگي  %22در پرش عمودي سايم هسيتند
اما در مورد ديگري سام عضالت مرتبط با زانو ميانگي  %94و عضالت باس  %11نشان داده شده و
در مورد ديگريسام عضالت باس  %93و عضالت ميرتبط بيا زانيو فويط  %24نشيان داده شيد (در
مطالعااه ديگري سام اوزپ پا  ،%22سام زانو  ، %69سام عضالت باس  %12و حرنت دست هيا
 %12و سام عضالت سر و گردن  %2نشان داده شد )
آنچه مسلم است توويت متعادل سه گروه عمده عضالني مرتبط با اوزپ ،زانو و باس باعث افيزايش
بيشتر پرش خواهد شد
 -11قدرت باالتنه
در مطالعه اي روي پرش در حال حرنت ،دست ها  % 12/7از شتا عمودي بدن براي رسيدن بيه
اوج را ايجاد مي نردند ورزشكاري نه داراي دست ها و بازتنه ضعيف مي باشيد ،بيا تووييت ايي
عضالت بر پرش خود خواهد افزود
 -11تعادل بین انقباض درونگرا و برونگرا
بعضي از ورزشكاران در انوباض برون گرا در پرش ضعيف هستند ،براي آناا تمريناتي مشابه حاليت
سوو آزاد از روي جعبه توصيه مي شود بعضي ديگر در انوبياض درون گيرا ضيعيف هسيتند نيه
تأنيد بيشتر روي تمرينات با وزنه به آناا توصيه مي شود
 -12ظرفیت تمرين
دامنه وسيعي از تفاوت هاي تمريني و جسماني بي ورزشكاران وجود دارد ،به زبان ساده بعضيي
ورزشكاران توانايي انجا تمرينات سخت را در مدت بوزني مانند ساير ورزشيكاران ندارنيد ايي
ورزشكاران بايد تمرينات دايب و هدف مندي داشته باشند نه داراي زمان بندي مناسبي باشد
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-13

توانايي بازيابي توان
ورزشكاران همچني داراي دامنه وسيعي از توانايي ها در بازيابي توان از تمرينات مشابه و آمياده
شدن براي مرحله بعدي تمري را دارا مي باشند بعضي ها خيلي سريع توان خود را بازمي يابنيد
و آماده انجا مرحله بعدي تمري در همان روز يا در روز ديگر مي شوند ديگر ورزشكاران ممك
است به استراحت فعال يا مطلب بيشتري براي رسيدن به اي آمادگي نياز داشته باشند
اي حالت آمادگي براي فشار بعدي تمري در فرآيند تمري حياتي مي باشد ،برنامه اي نيه باعيث
رشد يك ورزشكار مي شود ممك است باعث نابودي ورزشكار ديگر شود

-14

تأثیر يا دخالت فاکتورهاي تمرين ديگر
اي اسمت را با يك مثال توضيح مي دهيم يك ورزشكار ممك است در صبح روز تمري  9يا 7
نيلومتر را به آرامي دويده باشد ،دويدن در چني مسافتي تأثير منفي روي پرش خواهد گذاشت
(تارهاي عضالني تند انوباض با تمري استوامتي سازگار مي شوند و بنابراي سازگاري خود را بيا
پرش را از دست مي دهند ) برنامه هاي تمريني ورزشكاران بايد در يك راستا و در توويت يكديگر
باشند

 -11فاکتورهاي فرعي محیطي
ورزشكاران مختلف داراي زمان خوا و استراحت متفاوت هستند و سطوح مختلفي از فشارهاي نه
فوط ورزشي و راابتي بلكه تحصيلي و اجتماعي را نيز تجربه ميي نننيد شيايد ورزشيكاران در بيول ميدت
تمري با تما تمرنز و توان فعاليت ننند ،اما فرآيند تمري و اسيتراحت فرآينيدي  29سياعته اسيت و ايي
مفاومي بسيار مام مي باشد

يك مربي بايد از کجا آغاز کند؟ اول بايد رابطه هر ورزشكار را با عوامل ذکر شده تعیيین کنيد ايين کيار باعي
مشخص شدن نقطه شروع هر ورزشكار مي شود اين کار مي تواند از طريي ييك مشياهده سيادهع جميع آوري
اطالعاتع تست هاي جسماني استاندارد و يا غیراستاندارد
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