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چکیده
 یکی از روشهاي محاسبه سفتی استفاده. معیاري براي تعیین میزان خاصیت االستیک بدن است و میزان بهینه آن براي الگوهاي حرکتی مختلف متفاوت است،سفتی
 به الگوي، محاسبه ضرایب سفتی اندام تحتانی و بررسی ارتباط آن با چابکی، هدف این مطالعه.فنر است که کل پا را با یک فنر ساده خطی مدل میکند-از مدل جرم
 کیلوگرم داوطلبانه08/2±7/4  سال و میانگین وزن12/1±3/7  نفر از ورزشکاران راکتی مرد سطح اول کشور با میانگین سن21 . بود،حرکتی غالب ورزشهاي راکتی
 ضرایب سفتی پا و عمودي براي مشارکتکنندهها حین انجام دو حرکت دویدن روي تردمیل و پرشهاي عمودي متوالی محاسبه.در این پژوهش مشارکت کردند
 در این مطالعه ارتباط. تحلیل شد8/82  با استفاده از روش آماري همبستگی پیرسون در سطح معناداري،شدند و ارتباط آنها با زمانهاي بهدستآمده در آزمون چابکی
 این موضوع نیازمند بررسی مجزاي.معناداري بین متغیرهاي تحت مطالعه به دست نیامد که ممکن است بهعلت اثر متضاد سفتی مفاصل مچ و زانو بر عملکرد باشد
.سفتیهاي مفاصل است
.فنر- مدل جرم، چابکی، سفتی، خاصیت االستیک بدن:واژههای کلیدی
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Abstract
Stiffness is an index for determination of elastic properties of body and its optimum range is different in various
motion patterns. The Spring-mass model is used for calculating stiffness. In this method, the whole leg is modeled
with a linear simple spring. The aim of this study is determination of lower body stiffness and evaluation of its
correlation with agility, as dominant motion pattern in racket sports. 12 national-level male racket-players (age:
25±4 years & weight: 80±7 kg) participated voluntarily in this study. Leg and vertical stiffness were measured
during running on treadmill and hopping test. Pearson’s correlation coefficients were used to examine the
relationships between stiffness and agility test records. Statistical significance was set at P< 0.05. There wasn’t
significant correlation with agility in this study. The reason could be of the contrast influence of knee and ankle
stiffness on performance. This problem requires separate evaluation of joint stiffness.
Keywords: Elastic Properties of Body, Stiffness, Agility, Spring-Mass Model
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مقدمه
ساختارهاي تشکیلدهنده بدن دربرابر اعمال نیرو رفتار االستیک دارند و به طور مکرر نیرو را ذخیره و بازتولید
میکنند ( .)2مفهوم سفتی 2که از قانون هوک در فیزیک گرفته شده است بیان میکند که نیروي الزم براي تغییر
شکل یک جسم ،با ثابت فنر و میزان تغییر شکل متناسب است( .)1ثابت فنر را سفتی نامیدهاند و در بدن نماینده
عکسالعمل ساختارهاي آناتومیکی ازقبیل تاندونها ،لیگامنتها ،عضالت ،غضروفها و استخوانها دربرابر اعمال
نیرو است ( .)3سفتی در بخشهاي مختلف ازجمله آموزش مدلهاي حرکت ،ساخت مدلهاي انسانی ،رباتیک و
از طرف دیگر ،احتمال وجود تأثیر آن بر اجراي موفقیتآمیز حرکات ورزشی و سنجش میزان خطر آسیب کاربرد
دارد ( .)4این دامنهي وسیع کاربرد ،موجب شده است در سالهاي اخیر عالقه فراوانی به تحقیق در این زمینه و
محاسبه این ضرایب در حرکات مختلف به وجود آید (.)1
درحدود نیمی از انرژي الزم براي دویدن انسان ازطریق انرژي ذخیرهشده در عضالت و تاندونها و مابقی از
انقباضهاي عضالنی تأمین میشود ( .)2سهم انرژي االستیک در حرکت کانگورویی که با سرعت  38km/hحرکت
میکند درحدود دو سوم برآورد شده است .دیده شده است که حین افزایش سرعت حرکت کانگورو از  7تا
 11km/hاکسیژن مصرفی تقریباً ثابت باقی میماند که نشانه تغییر جزئی انقباض عضالنی است( .)6این یافته
اثرگذاري بسیار خاصیت االستیک بافتها در تولید حرکت را به اثبات میرساند .با این حال ،سازوکار این تأثیر
کامالً شناخته شده نیست (.)7
تمام حرکاتی که چرخه کشش-انقباض )SSC(1در آنها درگیر میشود ،خاصیت االستیک بافتها را بهکار میگیرند
( .)4با این حال ،سفتی الزم ،با توجه به شکل و ویژگیهاي هر حرکت ،متفاوت است .مطالعات پیشین ارتباط میان
سفتی اندام تحتانی و حرکاتی مثل راهرفتن ،دویدن و پریدن را تعیین کردهاند .هرچند توافق کاملی میان یافتههاي
پیشین وجود ندارد ،به طور کلی میتوان گفت در فعالیتهایی مثل دو سرعت ،که بیشترین میزان تولید نیرو در
کمترین زمان ممکن ضروري است ،سفتی بیشتر ،با افزایشدادن میزان گسترش نیرو ،)RFD(3عملکرد بهتر را نتیجه
میدهد ( . )28 -0ازسوي دیگر ،در حرکت هایی مثل پرش عمودي که فرصت کافی براي ذخیره حداکثر انرژي و
بازتولید آن وجود دارد ،سفتی زیاد مانع عملکرد مناسب چرخه کشش-انقباض میشود و پاي با سفتی کمتر 4که
قابلیت بیشتري براي ذخیرۀ نیرو دارد ،مزیت محسوب میشود ( .)22،21این تفاوتها ،نیاز به تحقیق درباب میزان
سفتی بهینه در ورزشها و الگوهاي حرکتی مختلف را برمیانگیزد .چابکی ،الگوي حرکتی غالب در بسیاري از
ورزشها ازجمله ورزشهاي راکتی است ( .)23اطالع از میزان سفتی مناسب براي رسیدن به بیشترین چابکی
میتواند مربیان و ورزشکاران را در جهت اصالح برنامههاي تمرینی هدایت کند .این مطالعه به بررسی ارتباط سفتی
اندام تحتانی با چابکی در ورزشکاران راکتی پرداخته است.
3. Rate of Force Development
4. Compliant Leg
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روششناسی
 21نفر از ورزشکاران راکتی سطح اول کشور شامل  3بازیکن اسکواش و  3بازیکن بدمینتون با میانگین سن
 12/1±3/7سال و میانگین وزن  08/2±7/4کیلوگرم و میانگین قد 208±6سانتیمتر ،داوطلبانه در این مطالعه
مشارکت کردند .سفتی در مطالعات مختلف معیاري براي بیان رفتار االستیک بدن بهکار رفته است و از چندین
روش محاسبه شده است .استفاده از مدل جرم-فنر ،یکی از روشهاي محاسبه سفتی است که روایی و پایایی آن
در مطالعات مختلف به تأیید رسیده است ( .)24-26در این روش ،جرم کل بدن به شکل نقطهاي و متمرکز در
مرکز جرم بدن در نظر گرفته میشود و خاصیت االستیک پا ،با یک فنر ساده خطی نشان داده میشود .به هنگام
حرکات نوسانی ،نیروهاي وارد بر سیستم باعث تغییر طول فنر میشوند که این تغییر طول با میزان سفتی متناسب
است .طبق تعریف ،سفتی عمودي ،)Kvert(2از تقسیم نیروي عکسالعمل عمودي بیشینه زمین ( )GRFmaxبر
جابهجایی عمودي مرکز جرم ،و سفتی پا )Kleg(1از تقسیم این نیرو بر تغییر طول پا (معادل با میزان فشردگی در
مدل جرم-فنر) به دست میآید ( .)27سفتی غالباً در حرکت دویدن و انواع پرشهاي عمودي تحت ارزیابی قرار
میگیرد .در این تحقیق ،سفتی پا و سفتی عمودي با استفاده از روش دالیو و مورین ( )20،23محاسبه شد .در این
روش نیروي عمودي با یک موج سینوسی تقریب زده میشود و مخرج کسر نیز از فرمولهاي فیزیکی به دست
میآید .در معادله بهدستآمده ،نیرو و تغییر طول حذف میشود و بهجاي آنها زمان تماس ( ،)tcزمان پرواز (،)tf
جرم کل بدن ( ،)mطول اولیه پا ( )L0و سرعت افقی مرکزجرم (.)V
در این مطالعه ،آزمودنیها دو حرکت مختلف را براي ارزیابی ضرایب سفتی اجرا کردند .حرکت اول دویدن روي
تردمیل بود .با توجه به وابستگی سفتی اندام تحتانی به سرعت دویدن ،در این تحقیق سفتی در سرعت 18km/h
(معادل حدود  )2/2 m/sمحاسبه شد .روش مورین و دالیو در این سرعت خطایی در حدود دو درصد دارد که
میزان مناسبی است( .)23براي انجام این آزمون ،ابتدا مشارکتکنندگان روي تردمیل قرار گرفتند و از سرعت  2تا
 ،18km/hبه صورت افزایشی و سپس کاهشی ،به مدت پنج دقیقه عمل گرمکردن را انجام دادند .آزمودنیها پس
از سه دقیقه استراحت ،دوباره روي تردمیل قرار گرفتند و به طور تدریجی به سرعت الزم آزمون یعنی 18km/h
رسیدند .یک دوربین سرعت باال 3با فرکانس  388هرتز در سمت راست تردمیل قرار گرفت و حرکت اندام تحتانی
ورزشکاران را در صفحه ساجیتال ثبت کرد .زمان تماس ( )tcیعنی مدت زمان بین برخورد اولیه پا با نوارگردان و
لحظه جداشدن پنجه پا از سطح ،و زمان پرواز ( )tfیعنی مدت زمان جداشدن پنجه یک پا از سطح تا لحظه برخورد
پاي دیگر ،با میانگینگیري پارامترهاي زمانی  28گام متوالی محاسبه شدند .با داشتن وزن و قد آزمودنیها ،ضرایب
سفتی به دست آمدند .شکل 2مدل جرم-فنر دوبعدي را ،که براي توصیف رفتار االستیک پا در حرکت دویدن روي
تردمیل ارائه شده است ،نشان می دهد:
2. Leg Stiffness

3. CASIO - EXILIM
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شکل .4مدل جرم فنر دوبعدي -در این شکل L0 ،طول اولیه پا θ0 ،زاویه حمله پا در لحظه برخورد پا با زمین و  Δyجابهجایي عمودي مرکز جرم است ()9

طول اولیه پا براساس جدول آنتروپومتریک وینتر و با داشتن قد آزمودنیها ( ،)hاز رابطه  L0=0.53hبه دست
آمد( .)23با داشتن وزن آزمودنیها و دیگر متغیرهاي الزم ،سفتی پا و سفتی عمودي با استفاده از رابطه هاي زیر به
دست میآیند:
رابطه2

Kvert = Fmax /Δy

رابطه1

Fmax=mg 𝜋(1+ tf/tc)/2

رابطه3

Δy = -(Fmax.tc2)/(m 𝜋2) +g tc2/8

رابطه4

Kleg=Fmax / ΔL

رابطه2

ΔL=L0 – (L02 – (V.tc2/2)2)1/2+Δy

در حرکت دیگري که عموماً براي محاسبه ضرایب سفتی بهکار میرود و در این مطالعه نیز بهکار رفت ،از آزمودنیها
خواسته شد که در محل مشخص شده قرار بگیرند و پیدرپی به پرشهاي عمودي بپردازند .دوربین در جاي مناسب
قرار گرفت ،به طوري که اندام تحتانی آزمودنی حین اجراي پرشهاي عمودي متوالی 2در محدودۀ دید دوربین بود.
شرکت کننده ها ،درحالی که سمت راست بدنشان رو به دوربین قرار داشت ،با آهنگ صدایی که از یک مترونوم
تولید میشد پرشها را انجام میدادند .پیشاز انجام این آزمون ،طریقه صحیح اجرا به آزمودنیها توضیح داده شد
و براي سازگارشدن با فرکانس  1/1Hzمترونوم که در این مطالعه مدنظر بود ،از آزمودنیها خواسته شد که به
تمرین بپردازند و پساز یادگیري حرکت ،اجراي اصلی را انجام دهند .زمان تماس پا با زمین ،به استراتژي ترجیحی
شرکتکنندهها وابسته بود و تالش براي کمکردن یا زیادکردن زمان تماس با زمین جزء برنامه نبود .در ارزیابی روش
مور ین و دالیو و مقایسه آن با روش مرجع (استفاده از سکوي نیرو ،)1فرکانس هاي  2/0تا  3/6هرتز بررسی شده
2. Force Plate
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1. Hopping
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بود که میزان خطا از  -7/1تا  6/3درصد متغیر بود( .)20بنابراین فرکانس حدود سه هرتز میتوانست از لحاظ
نزدیکی به روش مرجع بهترین انتخاب باشد .با این حال ،با توجه به اینکه مقاالت دیگري که مرجع مقایسۀ نتایج
این تحقیق بودند از فرکانس  1/1هرتز استفاده کردهاند ( )18 -11و ازطرف دیگر در فرکانس پایینتر میزان
جابهجایی مرکز جرم و زمان تماس و پرواز ،بیشتر و دقت تحلیل نتایج باالتر است ،در این تحقیق نیز از این فرکانس
استفاده شد .ضمن اینکه در فرکانسهاي زیر  2/2هرتز حالت فنري بودن بروز داده نمیشود و فرکانسهاي باالي
سه هرتز نیز باعث خارجشدن از حالت االستیک میگردد ( .)26آزمودنیها در حدود  28ثانیه به اجراي آزمون
پرداختند .در تحلیل فیلمها ،پساز حذف چند پرش اولیه که ورزشکار هنوز با ریتم مترونوم هماهنگ نشده بود،
میانگین زمانهاي تماس و پرواز پنج پرش متوالی مدنظر قرار گرفت .ازمیان پنج پرش پرشی که به میانگین
محاسبهشده نزدیکتر بود درنظر گرفته شد .مدل جرم-فنر براي پرشهاي عمودي به صورت یک بعدي (شکل)1
درمیآید .در این حرکت با توجه به صفر بودن سرعت افقی مرکز جرم ،سفتی پا و سفتی عمودي با هم برابر
میشوند که در این مطالعه  Khopنامیده شد و از رابطه  2به دست آمد.

شکل .5مدل جرم فنر یک بعدي ()52

سومین بخش آزمایش ،محاسبه میزان چابکی شرکتکنندگان بود .براي این منظور از یک آزمون چابکی ویژه
اسکواشبازان 2که اعتبار آن را طراحان آزمون ،سنجیده و تأیید کردهاند استفاده شد ( .)23در این آزمون ،مسیر
حرکت شبیه به الگوي حرکتی ورزشهایی مثل اسکواش و بدمینتون طراحی شده است و بنابراین نسبت به
آزمونهاي معمول چابکی ،با ویژگیهاي حرکتی آزمودنیها هماهنگی بیشتري داشت .ابتدا براي شرکتکنندگان،
طریقه انجام و مسیر مورد نظر توضیح داده شد و پس از تمرین آشنایی با مسیر ،هر شرکتکننده دو بار آزمایش

1. Squash Change-of-Direction-Speed
)Test (SCODS
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شد و زمان اجرا با استفاده از کرونومتر ثبت شد و زمان کمتر به منزلۀ رکورد ورزشکار در آزمون چابکی درنظر
گرفته شد.
پساز اجراي آزمونها و تحلیل فیلمها ،ضرایب سفتی پا و سفتی عمودي در دویدن روي تردمیل ( Klegو ،)Kvert
ضریب سفتی در پرشهاي عمودي متوالی ( )Khopو زمان آزمون چابکی بهدستآمدند .ضرایب سفتی بهدستآمده
در این تحقیق با ضرایب به دست آمده در مطالعات مرجع ،به طور توصیفی مقایسه شدند و ارتباط میان ضرایب
سفتی با چابکی ،از روش آماري همبستگی پیرسون در سطح معناداري  8/82به دست آمد.
یافتهها
یافتههاي این مطالعه در دو بخش ارائه میشوند .در قسمت اول ضرایب بهدستآمده در این تحقیق ،درکنار نتایج
مطالعات مرجع نشان داده میشوند .ضرایب بهدستآمده در دویدن با ضرایبی که مورین و همکاران در سال 1882
به دست آوردند و ضرایب بهدستآمده در پرشهاي عمودي با ضرایبی که دالیو و همکاران در سال  1884ارائه
کردند ،در جدول 2آمده است.
جدول .4توصیف دادههاي سفتي پا و سفتي عمودي در دویدن ()kN/m
متغیر

تعداد

دامنه تغییرات

مینیمم

ماکسیمم

میانگین

انحراف استاندارد

سفتی پا ()Kleg

21

3/32

6/06

26/1

3/0

1/3

سفتی پا (مورین)

0

*3

*1

سفتی عمودی()Kvert

21

42/72

2/37

سفتی عمودی(مورین)

0

*48

*2

سفتی در پرش()Khop

21

12/12

4/6

سفتی در پرش(دالیو)

0

33/4

0/2

32/87

26/32

24/37

23/31

22/30
10/03

*ضرایب مربوط به مطالعه مورین از نمودار ارائهشده در مقاله مورد نظر و به طور تقریبي استخراج شدهاند.

میانگین رکورد آزمون چابکی شرکتکنندهها  28/08ثانیه با انحراف استاندارد  8/47ثانیه بود .بهترین و ضعیفترین
رکورد ،به ترتیب  28/82و  22/63ثانیه ثبت شد .در قسمت دوم ارائه یافتهها ،در جدول 1ارتباط میان ضرایب سفتی
و چابکی ارائه میشود.
جدول .5نتایج آزمونهاي همبستگي بین سفتي و زمان آزمون چابکي
تعداد

ضریب همبستگی

سطح معناداری

متغیرها

سفتی پا و چابکی

21

-8/867

8/037

سفتی عمودی و چابکی

21

8/13

8/417

سفتی در پرش و چابکی

21

-8/433

8/26
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چنانکه دیده میشود ،میان هیچیک از ضرایب سفتی و زمان آزمون چابکی ارتباط معناداري پیدا نشد.
بحث
هدف این مطالعه ،سنجش ارتباط ضرایب سفتی اندام تحتانی با چابکی بود .مورین ،سفتی پا و سفتی عمودي را در
سرعتهاي مختلف محاسبه کرد .همانطور که در جدول  2دیده میشود ،سفتی پا و سفتی عمودي مطالعه مرجع
مورین ،در سرعت  2/2m/sبه نتایج این تحقیق بسیار نزدیک بوده است .درباب سفتی بهدستآمده در پرشهاي
عمودي نیز دالیو طیف گستردهاي از فرکانسها را بررسی کرد .نتایج تحقیق دالیو در فرکانس  1/1هرتز در جدول
 2آمده است .میانگین ضرایب بهدستآمده در این مطالعه کمتر از میانگین ضرایب تحقیق دالیو بود .تفاوت در
ضرایب سفتی ممکن است ناشی از سطح فعالیت و نوع تمرینات ورزشکاران باشد .بهطوريکه براساس مطالعات
هوبارا  ،ضرایب سفتی در سه گروه غیرورزشکارها ،ورزشکاران استقامتی و ورزشکاران قدرتی بهترتیب افزایش
مییابد( .)18،12میلت و الندو نیز در سه گروه دنسرها 2،غیرورزشکاران و دوندگان نیمهاستقامت روند افزایشی
مشاهده کردند( .)13بنابراین به نظر میرسد که نوع تمرینهاي ورزشکاران راکتی ،مثل دنسرها ،باعث کاهش
ضرایب سفتی میشود.
در این مطالعه ،برخالف انتظار ،هیچ شاهدي براي معناداري رابطه میان ضرایب سفتی و چابکی به دست نیامد.
چرخه کشش-انقباض در آزمون چابکی که حرکات رفت و برگشتی متعددي را در برمیگیرد ،حضور فعال دارد.
ازطرفی خاصیت االستیک عضالت و تاندونها مهمترین عامل بهبود عملکرد ناشی از  SSCهاست ( .)3بنابراین به
نظر میرسید ،اگر ضرایب سفتی که از مدلهاي جرم فنر به دست میآیند شاخصی از خاصیت االستیک سیستم
اسکلتی عضالنی باشند ،بتوان ارتباطی میان آنها و چابکی برقرار کرد .با این حال ،میان هیچیک از ضرایب سفتی
بهدستآمده در این مطالعه با چابکی ارتباط معناداري دیده نشد .در زمینه ارتباط سفتی و عملکرد ،اغلب مطالعات
انجامشده به بررسی تأثیر سرعتهاي مختلف دویدن یا تغییر فرکانس و ارتفاع پرشهاي عمودي بر رفتار نوسانی
مدل جرم-فنر پرداختهاند( )7،14و تعداد مطالعاتی که سفتی را بهمنزلۀ عاملی در اجراي بهتر بررسی کردهاند ،بسیار
کم است .تحقیقات بسیار محدود انجامشده در این زمینه ،امکان ارزیابی مقایسهاي نتایج را مشکل میسازد .در
حرکت دویدن ،تنها مطالعه مشابه تحقیقی است که مورین انجام داد و ارتباطی میان سفتی پا و سفتی عمودي
محاسبهشده در دویدن با سرعت حرکت پیدا نکرد( .)12اگر چابکی و سرعت متناظر با هم درنظر گرفته شوند،
نتیجه این دو پژوهش را میتوان با هم همسو دانست .براساس جدول 1ارتباط میان ضرایب سفتی در پرشهاي
عمودي با چابکی نیز گواه کافی براي معناداري را کسب نکرد ،ولی باالترین ضریب همبستگی ( )R= -8/433و
کمترین مقدار Pیعنی  8/26متعلق به این مورد بود .عالمت منفی نشان میدهد که سفتی بیشتر با زمان کمتر همراه
بوده است .هرچند با توجه به معنادار نبودن ،نمیتوان به این نتیجه تکیه کرد ،اما اگر این همبستگی پایین را به نوعی
1. Dancers
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همراهی دو متغیر در نظر بگیریم ،یافته ما با نتایج هوبارا و همکاران در سال  ،)16( 1821برت و همکاران در سال
 )17( 1881و چلی و دنیس در سال  )10( 1882که سفتی پا در پرشهاي عمودي را با سرعت حداکثر مرتبط
دانستهاند همسو است.
نتایج مطالعه حاضر و تحقیقات پیشین مبین چند نکته مهم است که میتواند راهگشاي مسیر تحقیقات آینده باشد:
 )2چنانکه بروگلی و کرونین در مطالعه مروري خود بیان کردهاند ،بهتر است براي بررسی ارتباط سفتی با سرعت،
از آزمون دویدن و براي بررسی ارتباط سفتی با ارتفاع پرش ،از آزمون پرشهاي متوالی عمودي استفاده شود تا
شرایط آزمون مشابه با اجراي مورد نظر باشد( ،)7اما به نظر میرسد با توجه به ظهور بهتر حالت نوسانی در
پرشهاي متوالی عمودي ،این حرکت معیار مناسبتري براي نشاندادن خاصیت االستیک سیستم است .بهدستآمدن
ضرایب همبستگی باالتر در ارتباط میان سفتی محاسبهشده در پرش با عملکرد ،در این تحقیق و مطالعات پیشین،
میتواند دلیلی بر این مدعا باشد )1( .نکته مهم دیگر این است که مدل جرم-فنر ،با سادهسازيهاي فراوان ،بسیاري
از قابلیتهاي متفاوت و گاه متضاد را در یک فنر ساده تجمیع میکند .رفتار این فنر ،جدا از خواص االستیک
سیستم ،از قدرت انقباضی عضالت ،عوامل عصبی دخیل در حرکت و خاصیت میرایی (دمپینگ) بافتها نیز تأثیر
میپذیرد ( .)13ازطرف دیگر ،در این مدل مفاصل مجزا در نظر گرفته نمیشوند .مطالعاتی که به طور مستقیم به
بررسی سفتی تاندونها و عضالت پرداختهاند ،اثر متفاوت و حتی متضاد سفتی تاندونهاي گذرنده از مفاصل مچ
و زانو را بر عملکرد نشان دادهاند .چنانکه کوبو تاندون عضله پهن جانبی با سفتی کم و واتسفورد و مرفی تاندون
آشیل سفت را براي عملکرد بهتر دو سرعت مناسب تشخیص دادهاند ( .)38،32به نظر میرسد مجموعه این عوامل،
از قدرت پیشبینی مدل جرم-فنر در رفتار االستیک بدن میکاهد .براي بررسی دقیقتر اثرات سفتی بر عملکرد ،باید
از مدلهاي دقیقتر ،که سفتی مفاصل را به طور مجزا تحت ارزیابی قرار میدهند ( )0،31،33یا از روشهایی که
سفتی را ازطریق اولتراسونوگرافی و مشاهده مستقیم رفتار عضالت و تاندونها میسنجند ( ،)21،38،34استفاده کرد.
ازطرف دیگر ،براي مشاهده اثر خالص خاصیت االستیک ،باید به روشهایی مثل همسانسازي آزمودنیها یا
نرمالسازي نتایج ،درجهت کمرنگکردن اثر سازوکارهاي موازي در چرخه کشش-انقباض ،یعنی نیروي عضالنی
و عوامل عصبی ،اندیشید )3 .نکته آخر دربارۀ نحوه سنجش چابکی شرکتکنندههاست.
نتیجهگیری
در این مطالعه ،در جهت کاربرديشدن نتایج ،براي سنجش میزان کارایی چرخه کشش-انقباض ،بهجاي حرکاتی
مثل انواع پرشها یا دو سرعت که در اغلب مطالعات تحت بررسی قرار گرفتهاند ،از یک آزمون ویژه چابکی که به
الگوي حرکتی ورزشهاي راکتی نزدیکتر بود ،استفاده شد .با این حال به نظر میرسد پیچیدگی مسیر حرکت در
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 و خواص االستیکSSC  نقش استراتژي شرکتکنندهها براي طیکردن مسیر را پررنگتر کرد و از تأثیر،این آزمون
.بافتها کاست که میتواند یکی دیگر از عوامل معنادارنشدن ارتباط میان سفتی و چابکی باشد
قدردانی
 ریاست،نگارندگان الزم می دانند مراتب سپاس و قدردانی خود را از مدیریت کلینیک مهندسی ورزش و سالمت
.فدراسیون اسکواش و مسئوالن مرکز سنجش آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک اعالم دارند
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