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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،مقایسه تأثیر تمرین مقاومتی با استراحت فعال و غیرفعال بر آمادگی هوازی و بیهوازی بازیکنان فوتبال بود 61 .بازیکن فوتبال جوانان (ب)
سپاهان اصفهان به صورت تصادفی به دو گروه تمرین مقاومتی با استراحت فعال ) قد  688/86±1/16سانتیمتر ،وزن  16/66±8/78کیلوگرم ،سن 66/22±0/68
سال و چربی بدن  20/68±6/60درصد) و گروه استراحت غیرفعال (قد  686/78±1/77سانتیمتر ،وزن  16±1/10کیلوگرم ،سن  66±0/66سال و چربی بدن
 20/07±6/80درصد) تقسیم شدند .آزمون حداکثر اکسیژن مصرفی ،قدرت بیشینه ،Tmax ،استقامت عضالنی ،هاف RAST،و ATدر پیش و پسآزمون انجام
شد .برنامه تمرین به مدت  6هفته و هفتهای  2جلسه با 60حرکت و از  80الی  70درصد قدرت بیشینه انجام شد .با این تفاوت که گروه استراحت فعال  8نوبت
فعالیت  20تکراری را در  80ثانیه انجام میداد و فاصله بین  80ثانیهها با  2نوبت فعالیت  60تکراری تکمیل میشد ،اما گروه استراحت غیرفعال  6نوبت فعالیت 20
تکراری در  80ثانیه و  80ثانیه استراحت غیرفعال بین نوبتها داشتند .پساز تعیین نرمالیتی از طریق آزمون کلموگروف -اسمیرنوف و آزمون همگنی تجانس
واریانس از آزمون تی وابسته و مستقل با سطح اطمینان  α ≥0.05استفاده شد .پساز دوره تمرینی ،اختالف معناداری در تمام متغیرها بهجز توان بیهوازی اوج در
گروه استراحت فعال پیدا شد ،ولی در گروه استراحت غیرفعال فقط  ،Tmax ،vVo2max ،ATعملکرد آزمون هاف ،استقامت عضالنی در حرکت پرس سینه و
قدرت عضالنی در حرکت پرس پا افزایش یافت .نتایج بینگروهی تفاوت معناداری بین دو گروه در  ،vVo2max ،AT ،Tmax ،Vo2maxاستقامت عضالنی
در حرکت پرس پا و میانگین توان بیهوازی به سود گروه استراحت فعال نشان داد .درمجموع نتایج نشان داد که تمرین مقاومتی با استراحت فعال نسبت به تمرین
مقاومتی با استراحت غیرفعال سبب بهبود بیشتر در آمادگی هوازی و گاه بهبود بیشتر در آمادگی بیهوازی بازیکن فوتبال میشود.
واژگان کلیدی :تمرین تناوبی مقاومتی ،استراحت فعال ،Vo2max ،vVo2max ،AT،Tmax ،توان حداکثر ،آزمون هاف.
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Abstract
The aim of this study was to Compare the effect of resistance training with active and passive rest on aerobic
and anaerobic fitness in soccer players. For this purpose 16 players of Foolad Mobarakeh Sepahan club,
accidentally were divided into rest and active group (Height 177.78±6.68 cm, Weight 64.88±7.97 kg, age
18.22±0.83 years ,and percent fat 20.47±1.8) and rest passive group(Height 178.57±6.99 cm, Weight 64±
6.6kg, age 18±0.81 years ,and percent fat 20.05±1.7). The tests were performed in this order: maximal oxygen
consumption, maximal strength, Tmax, muscular endurance, Hoff and RAST test in the pre and post test. The
exercises were done for 8 weeks and twice week with 10 exercises of 30 to 50 percent of maximal strength
with this difference that the active rest group performed 3 sets of 20 repetitions exercise in 30 seconds that rest
interval between 30 seconds was completed with 2 sets of 10 repetitions exercise in 30 second. The passive
group performed 4 sets of 20 repetitions exercise in 30 seconds that rest interval between 30 seconds was
completed with 3 sets passive rest. After determining the normality by Kolmogorov-Smirnov test and
homogenous variance test, independent and dependent t-tests with a significant level of α ≥ 0.05 were used.
The results indicate that after the training period, a significant difference was found in all variables except
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fatigue index in active rest group. But in passive rest group there were a significant difference in variables AT,
vVo2max, Tmax, performance of Hoff test, bench press muscular endurance and leg press strength from pre
test to post test. The results between groups indicated that there was a significant difference between two
groups in Vo2max, Tmax, AT, vVo2max, leg press muscular endurance, and mean power in benefits of active
rest group. Finally, the results showed that the resistance training with active rest causes improvements in
aerobic and anaerobic fitness of soccer players in comparison to resistance training with passive.
Keywords: Interval Resistance Training, Active and Passive Rest, Tmax, vVo2max, Vo2max, Peak Power, Hoff Test,
Muscular Strength

مقدمه
بازیکنان فوتبال به تکنیک ،تاکتیک ،آمادگی روانی و جسمانی برای موفقیت نیاز دارند و درحقیقت مهارتهای
تکنیکی و تاکتیکی وابستگی باالیی به ظرفیت بدنی بازیکنان دارد ( .)2،6بازی فوتبال ازلحاظ نحوه اجرا ،جز
بازیهای تناوبی طبقهبندی میشود ( )8،2که دلیل آن وجود دامنه وسیعی از حرکات انفجاری و شدت باال مثل
دویدنهای شدید ،دوهای انفجاری کوتاه ،هجومها و تغییر مسیرها و نیز حرکات آهسته مثل آهستهدویدن،
راهرفتن ،دوهای به پهلو و ایستادنها در این رشته با فواصل زمانی نامرتب است ( .)6اجرای این حرکات سبب
درگیری سیستم هوازی و بیهوازی در بازی فوتبال میشود و حالت اسیدوز نیز در بدن ایجاد میکند که سبب
خستگی بازیکنان و کاهش سرعت بازی میشود (.)6
درمجموع یک بازیکن فوتبال حدود  6600-6000فعالیت کوتاه را در بازی انجام میدهد ( .)1،7ازطرف دیگر،
بیشتر گلهای بازی فوتبال در کارهای انفجاری و سرعتی زده میشود ( )1و این فعالیتهای سرعتی است که
سبب جذابیت ( )8فوتبال شده است .حرکات سرعتی حدود  66درصد بازی فوتبال را تشکیل میدهد ( )1،7که
معادل  6تا  1درصد کل مسافت بازی یا  0/7الی  8درصد زمان فعال بازی است ( .)6 ،7همچنین بازیکنان فوتبال
سطح عالی فقط  7درصد بیشتر مسافت در کل بازی پیمودند ،درحالیکه مسافت دوهای سرعتی آنها نسبت به
بازیکنان حرفهای  26درصد بیشتر بود و بنابراین شاید دلیل برتری آنها کارهای سرعتی و توان بیشتر آنها باشد
( .)1با توجه به مطالب گفتهشده میتوان به اهمیت سیستم بیهوازی در بازی فوتبال پی برد .با وجود این سیستم
غالب انرژی در بازی فوتبال سیستم هوازی است ،چون بازیکن طی  70دقیقه بازی حدود  62-60کیلومتر ()7،7
را با سرعت  70-60درصد ضربان قلب بیشینه یا حدود  87درصد حداکثر اکسیژن مصرفی میپیماید (.)60،2
همچنین پژوهشهای مختلف نشان داده است ،تمرینهایی که سبب بهبود عوامل آمادگی هوازی (حداکثر اکسیژن
مصرفی ،اقتصاد دویدن و آستانه الکتات) میشوند ،میتوانند سبب بهبود عملکرد بدنی ،تکنیکی و تاکتیکی
بازیکنان فوتبال شوند ( .)66 ،6این نباید به اشتباه تفسیر شود و اهمیت سیستم بیهوازی و نقش آن در عملکرد
بازیکنان نباید نادیده گرفته شود ( .)2بنابراین درمجموع میتوان نتیجه گرفت که آمادگی هوازی و بیهوازی،
عوامل ارزشمندی برای موفقیت در بازی فوتبال هستند.
سازگاریهای فیزیولوژیکی ایجادشده در ورزشکاران به نوع ،ساختار و ویژگیهای برنامه تمرینی بستگی دارد
( .)62برهمین اساس با توجه به ماهیت تناوبی رشته فوتبال ،نقش تمرینهای تناوبی در این رشته برجسته شده
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است .در حقیقت اجرای تمرینهای تناوبی هوازی و بیهوازی سبب افزایش حداکثر اکسیژن مصرفی (،)66،68،6
توان ( ،)67،66مقاومت دربرابر خستگی ( ،)61افزایش حجم ضربهای ( ،)68افزایش فعالیت آنزیمهای اکسیداتیو
و گلیکولیتیک ( ،)66تحمل الکتات ( ،)66کارایی حرکتی ( )6و افزایش دفع الکتات میشود .پس میتوان نتیجه
گرفت که تمرینهای تناوبی سبب بهبود آمادگی هوازی و بیهوازی میشوند ( .)8نتایج مطالعات حاکی از آن
است که تمرین تناوبی با شدت  70تا  77درصد حداکثر اکسیژن قلب و با استراحت  10تا  17درصد حداکثر
ضربان قلب در بازیکنان فوتبال میتواند بهترتیب سبب افزایش حداکثر اکسیژن مصرفی ،آستانه الکتات ،کارایی
حرکتی ،مسافت پیمودهشده ،تعداد دوهای سرعتی و تعداد درگیریهای با توپ به میزان ،20 ،1/8 ،61 ،60/6
 26/6،6درصد شود .عالوه بر این ،تمرینهای تناوبی میتواند تا  2/6کیلومتر بر ساعت سرعت در آستانه الکتات
را افزایش دهد .همچنین این نوع تمرین سبب میشود که بازیکنان فوتبال  67دقیقه بیشتر در شرایط شدت زیاد
(شدت  70درصد ضربان قلب) فعالیت کنند (.)6
یکی دیگر از عواملی که در فوتبال اهمیت دارد قدرت است و به همین دلیل امروزه تمرینهای مقاومتی به منزله
بخش مهمی از تمرینهای تیمهای فوتبال اجرا میشوند ( .)67اجرای تمرینهای مقاومتی سبب کاهش
آسیبدیدگی ،بهبود عملکرد حرکتی ،بهبود پرش ،سرعت ،استقامت عضالنی ( )20و توان بیهوازی شده است
( )26و هیچ اثر منفی بر تکنیک بازیکنان فوتبال نداشته است ( .)22به هر حال ،در تمرین مقاومتی ترکیبی از
متغیرهایی مثل نوع فعالیت عضالنی (کانسنتریک و اکسنتریک ) ،حجم تمرین (تعداد نوبت و تعداد تکرار) و
شدت تمرین ،نوع حرکت انتخابشده و گروههای عضالنی درگیر در تمرین ،توالی حرکت اجراشده ،فواصل
استراحت بین نوبتها و حرکتها  ،سرعت تکرار حرکات ،تناوب تمرین ،دامنه حرکتی و سیستم انرژی درگیر
( )26،28وجود دارد و همین متغیرها سبب میشوند سازگاریهای فیزیولوژیکی متفاوتی با تمرینهای مقاومتی
ایجاد شود .به هر حال ،با اینکه به مدت و نوع استراحت بین نوبتها و حرکتها با استفاده از کشش و
فعالیتهای سبک در تمرینات مقاومتی و غیر مقاومتی توجه شده (به منظور بازگشت به حالت اولیه سریعتر) ،به
استفاده از خود تمرین مقاومتی با شدت کمتر بهعنوان استراحت فعال (به منظور افزایش شدت تمرین طی جلسه
تمرین برای کسب سازگاریهای بیشتر) در بین نوبتهای تمرینات مقاومتی توجه نشده است .با توجه به اینکه
تمرین مقاومتی امروزه بخش مهمی از تمرینهای بازیکنان فوتبال است و اجرای تمرین مقاومتی بهصورت تناوبی
و با استراحت غیرفعال بیشتر از  70درصد  Vo2maxرا درگیر نمیکند ( ،)27به نظر میرسد تمرین مقاومتی با
استراحت غیرفعال اثر کمی بر آمادگی هوازی داشته باشد ،اما گزارش شده است که استراحت فعال در تمرینهای
غیر وزنه سبب افزایش فشار تمرین طی هر نوبت میشود .بنابراین طبق اصل ویژگی تمرین و ماهیت تناوبی بازی
فوتبال ( )8،2و نیاز بازیکنان فوتبال به آمادگی هوازی و بیهوازی و با توجه به ماهیت مؤثر تمرینهای تناوبی با
استراحت فعال بر آمادگی هوازی و بیهوازی ،و ازآنجاکه نوع استراحت (فعال یا غیرفعال) بین نوبتها یکی از
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متغیرهایی است که میتوان در تمرینهای تناوبی مقاومتی دستکاری کرد ،به نظر میرسد دستکاری نوع
استراحت بین نوبتها در تمرین مقاومتی (با استفاده از خود تمرین مقاومتی کمشدتتر) سبب میشود فشار طی
هر نوبت بیشتر شود که این امر فشار بیشتری بر سیستم هوازی و بیهوازی وارد میکند و به این طریق سبب
سازگاری بیشتر در آمادگی هوازی و بیهوازی ورزشکاران میشود .حال با توجه به مطالب گفتهشده ،این سؤال
پیش میآید که آیا انجام تمرین مقاومتی با استراحت فعال (به صورت تناوبی و با استفاده از خود تمرین مقاومتی
کمشدتتر) نسبت به اجرای آن به صورت غیرفعال (با صرف وقت کمتر ،حجم تمرینی برابر و ماهیت تناوبی
فوتبال) در بازیکنان فوتبال میتواند سبب بهبود بیشتر در آمادگی هوازی و عملکرد بیهوازی آنان شود؟
روششناسی
تحقیق حاضر از نوع نیمهتجربی و با طرح پیش و پسآزمون در دو گروه تجربی بود .آزمودنیهای این تحقیق 61
بازیکن فوتبال جوانان ب سپاهان اصفهان بودند که داوطلبانه در این تحقیق مشارکت کردند .آزمودنیها به
صورت تصادفی و البته براساس پست بازی و وزن بدن به دو گروه استراحت فعال (قد  688/86±1/16سانتیمتر،
وزن  16/66±8/78کیلوگرم ،سن  66/22±0/68سال ،چربی بدن  20/68±6/60درصد و Vo2max
 66/71±8/60میلیلیتر بر کیلوگرم بر دقیقه) و گروه استراحت غیرفعال (قد  686/78±1/77سانتیمتر ،وزن
 16±1/10کیلوگرم ،سن  66±0/66سال ،چربی بدن  20/07±6/80درصد و  62/67±7/27 Vo2maxمیلیلیتر
بر کیلوگرم بر دقیقه) تقسیم شدند.
طرح مذکور در کمیته پژوهشی دانشگاه شهیدبهشتی ،باشگاه سپاهان اصفهان و اداره کل ورزش و جوانان استان
اصفهان مطرح شد و پساز موافقت این نهادها عملیات اجرای آن پس از دو جلسه هماهنگی با حضور کلیه
بازیکنان شروع شد .در جلسات هماهنگی نحوه اجرای کار ،اهداف و فواید پژوهش و خطرات احتمالی شرح
داده شد .همچنین مواردی که بازیکنان باید در حین اجرای آزمونها (نداشتن فعالیت شدید در  66ساعت قبل از
آزمونها و تهیه فرم یادآمد غذایی در یک هفته آزمون) و پروتکل (نداشتن بیشاز دو غیبت در  6هفته تمرین)
انجام دهند به آنها توضیح داده شد و از بازیکنانی که تمایل به مشارکت در پژوهش حاضر را داشتند خواسته شد
که رضایتنامه کتبی را تکمیل کنند و در اولین جلسه آشنایی تحویل دهند .همچنین به آزمودنیها گفته شد که در
هر زمانی از پژوهش ،قادر به ترک پژوهش هستند .قبلاز پیشآزمون ،آزمودنیها طی سه جلسه برای آشنایی با
محیط آزمایشگاه دانشکده تربیتبدنی دانشگاه اصفهان ،روش کار با گاز آناالیزر ،دویدن روی تردمیل و تمرین
مقاومتی به روش تناوبی به آزمایشگاه و سالن وزنه مراجعه کردند .آزمونها به فاصله  26ساعت و به صورت
جداگانه گرفته شد.
آزمونهای Tmax ،vVo2max ،VO2maxو :ATبه منظور اندازهگیری  ،VO2maxآزمون فزایندهای با
مراحل یک دقیقهای روی تردمیل اجرا شد .سرعت اولیه شش کیلومتر بر ساعت بود و پساز  6دقیقه
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فعالیت در این سرعت ،به اندازه یک کیلومتر در ساعت در هر دقیقه افزایش سرعت اعمال میشد
( .)21پروتکل مزبور در دمای  26درجه سانتیگراد و رطوبت  27درصد انجام شد و در اجرای این آزمون
سعی شد که از همه آزمودنیها در یک ساعت مشخص (مثل پیشآزمون) ،آزمون گرفته شود تا شرایط
بیولوژیکی بدن کمترین مداخله را داشته باشد .زمانی آزمون متوقف میشد که آزمودنی خود اظهار
ناتوانی میکرد ،ضربان قلب به بیشاز  77درصد ضربان قلب حداکثر میرسید یا عدم تغییر در اکسیژن
مصرفی همزمان با افزایش شدت فعالیت یا  RERباالی  6.7مشاهده میشد (اگر دو مورد از موارد باال
به دست میآمد آزمون متوقف میشد) .سرعتی که فرد به  Vo2maxمیرسد  vVo2maxدر نظر
گرفته و ثبت شد .آزمون  26 ،Tmaxساعت بعد از اتمام آزمون  Vo2maxاجرا شد .این آزمون با
توجه به آزمون  Vo2maxو سرعتی که فرد به  Vo2maxرسیده بود ،اجرا میشود .اگر بازیکن دستکم 80
ثانیه در هر مرحلهای از آزمون  Vo2maxباقی میماند برای آزمون  ،Tmaxآن سرعت فعالیت برای بازیکن
اعمال میشد .نحوه اجرای آزمون  Tmaxبه این صورت بود که پساز  7دقیقه گرمکردن در سرعت  1کیلومتر
در ساعت ،ورزشکار در  10درصد سرعتی قرار میگرفت که باید در آن فعالیت میکرد .در عرض  60ثانیه
سرعت به  60درصد سرعت مورد نظر و پس از  60ثانیه سرعت به  600درصد سرعت مورد نظر میرسید .در
این زمان کرونومتر شروع به کار میکرد و زمان فعالیت فرد ثبت میشد ( .)26،28روش تعیین  ATبه این صورت
بود که زمان وقوع نقطه شکست تهویهای براساس دو متغیر زمان (شدت) و اکسیژن مصرفی توسط دستگاه
محاسبه میشد [.]86-26
آزمون قدرت بیشینه :با گرفتن اطالعات از ورزشکاران درباره میزان تقریبی وزنههایی که میزدند یا حدس
میزدند که میتوانند جابهجا کنند ،با قراردادن آنها در فرمول  ،6قدرت تخمینی بازیکنان به دست میآمد .سپس
ورزشکار مقدار وزنه تخمینی را امتحان میکرد .درصورتیکه تکرار  2الی  8تکرار بیشتر نمیشد دوباره از فرمول
استفاده میشد و قدرت بیشینه نهایی ورزشکار به دست میآمد ،اما درصورت تکرار باالتر به مقدار وزنهها اضافه
میشد تا ورزشکار حداکثر بتواند  8تکرار از حرکت را انجام دهد تا با قراردادن مقدار وزنه جابهجا شده در
فرمول (وزنهای که حداکثر سه تکرار قابل اجرا بوده است) قدرت بیشینه نهایی فرد به دست آید.
(0/02تعداد تکرار)  6-مقدار وزنه جابهجا شده= قدرت بیشینه :فرمول 6
آزمون استقامت عضالنی :برای اندازهگیری استقامت عضالنی یک حرکت اندام تحتانی (پرس پا) و یک حرکت
اندام فوقانی (پرس سینه) انتخاب شد و از بازیکن خواسته شد که با  60درصد قدرت بیشینه خود حداکثر تکرار
را با ریتم مترونوم (هر  6/7ثانیه یک تکرار) اجرا کند و چنانچه دوبار متوالی از ریتم عقب میافتاد از ادامه فعالیت
او جلوگیری میشد (.)82
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آزمون هاف :اندازهگیری مسافت پیمودهشده در این آزمون برای تعیین استقامت ویژه و میزان Vo2max
بازیکنان فوتبال استفاده میشود ( .)68در این آزمون ،طبق شکل  ،6ورزشکار باید  10مخروط اول را به صورت
مارپیچ دریبل کند و سپس با توپ از مانعهایی به ارتفاع  80سانتیمتر بپرد .پساز آن مخروطهای بعدی را مطابق
شکل طی میکند تا به نقطه  Aبرسد و از نقطه  Aتا  Bدرحالیکه توپ را کنترل میکند باید رو به عقب حرکت
کند و وقتی به نقطه  Bرسید ،دوباره رو به جلو حرکت میکند تا به نقطه شروع برسد .برای این آزمون هر
بازیکن  6دقیقه زمان داشت.

شکل .4هر بازیکن باید توپ را در مسیري که
مشخص شده است حمل کند .عرض محوطه
تمرین  92متر و طول آن  22متر است .بازیکن
فاصله بین مخروط  Aتا  Bرا باید رو به عقب
حرکت کند.

آزمون  :RASTاین آزمون برای اندازهگیری عملکرد بیهوازی ورزشکاران بهویژه در ورزشهایی استفاده میشود
که دویدن یکی از اجزای اصلی آنهاست و با استفاده از آن ،توان حداکثر ،حداقل ،متوسط و شاخص خستگی
بازیکنان به دست میآید و نحوه اجرای این آزمون هم به این صورت است که ورزشکار باید  1دوی سرعتی
متناوب  87متری را با حداکثر سرعت و تنها با فواصل استراحت  60ثانیه بین هر  87متر اجرا کند (.)88
همچنین از آزمودنی ها خواسته شد که برنامه غذایی خود را طی یک هفته آزمون در فرم یادآمد ثبت کنند تا در
پسآزمون عیناً آن مواد غذایی را تکرار کنند.
پروتکل تمرین
پروتکل  6هفتهای ( )28تمرینهای مقاومتی با استراحت فعال و غیرفعال به صورت  2جلسه در هفته ( )22در
روزهای یکشنبه و سهشنبه در پایگاه قهرمانی اصفهان اجرا شد .پساز تعیین قدرت بیشینه در روز قبلاز شروع
پروتکل از دو نفر از آزمودنیها مطالعه راهنما به عمل آمد تا تعیین شود که شدت تمرینها از  80یا  60درصد
( )28قدرت بیشینه شروع شود و درنهایت با توجه به نتایج مطالعه راهنما تصمیم گرفته شد که تمرینها با شدت
 80درصد قدرت بیشینه شروع شود و هر دو هفته  7درصد ( )22به مقدار وزنه جهت اصل اضافهبار ،افزوده شود
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تا درنهایت در هفته هشتم به  70درصد قدرت بیشینه برسد .به دلیل گزارش صحیحتر و چون وزنهها بهصورت 7
کیلو در دستگاهها زیاد میشد ،تنها راهحل رفع این مشکل که در برخی افراد  7درصد قدرت بیشینه ،کمتر یا
بیشتر از  7کیلوگرم میشد ،استفاده از دامنه متغیر وزنه بهصورت  80الی 87درصد در دوهفته اول 87 ،الی 60
درصد در دوهفته دوم و به همین ترتیب تا هفته هشتم در نظر گرفته شد .جهت اجرای پروتکل تمرین ،بازیکنان
گروه فعال  60نفر و بازیکنان گروه غیرفعال  7نفر بودند که یک نفر از افراد به دلیل حضورنیافتن در یکی از
پیشآزمونها حذف شد و دونفر دیگر به دلیل غیبت بیش از دو جلسه از ادامه در پروتکل پژوهش کنار گذاشته
شدند و در پایان پژوهش به ترتیب گروهها به  7و 8نفر کاهش یافتند .بازیکنان در دو ساعت مجزا به سالن وزنه
مراجعه میکردند (ساعت  61و )68و حرکات انتخابی را که شامل پرس پا ،پرس سینه ،جلو ران ،پروانه ،پشت
ران ،سرشانه ،دوقلو ،شکم ،دور کردن در مفصل ران و چزخش در مفصل کمر بود ( )22با توجه به ریتمی که از
بلندگو پخش میشد اجرا میکردند .تمرینها برای گروه فعال شامل  8نوبت فعالیت ( )87،86با  20تکرار در 80
ثانیه ( )87،86 ،6تشکیل شده بود (هر  6.7ثانیه یک تکرار با شدت  80الی  87درصد که هر دو هفته  7درصد
اضافهبار اعمال میشد) و همچنین  2نوبت استراحت فعال که از  60تکرار در  80ثانیه بود (هر  8ثانیه یک تکرار
با شدت  80الی  87درصد که هر دو هفته  7درصد اضافهبار اعمال میشد) در نظر گرفته شد و در بین حرکتها
یک دقیقه استراحت غیرفعال وجود داشت .همچنین گروه استراحت غیرفعال از  6نوبت  20تکراری در  80ثانیه
و  80ثانیه استراحت غیرفعال بین هر نوبت استفاده کرد که همچنین استراحت بین حرکات یک دقیقه استراحت
( )86غیرفعال بود .در پایان گفتنی است ،با توجه به اینکه این پژوهش در فصل آمادگی عمومی انجام شد ،با
صحبتی که پژوهشگر با مربی باشگاه مبنی بر یکسانبودن حجم تمرینات داخل زمین چمن انجام داد ،اوالً تعداد
جلسات چمن به  6جلسه کاهش یافت و در همین یک جلسه هم سعی بر آن بود که سطح فعالیت برای همه
بازیکنان به یک اندازه باشد .هرچند این کار با نظارت پژوهشگر انجام میشد ،کامالً قابل کنترل نبود.
روش آماری
تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخه  61انجام شد .طبیعیبودن دادهها
بهوسیله آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف مشخص شد و بعد از طبیعیبودن دادهها از آمار پارامتریک استفاده شد.
همچنین از آزمون تجانس واریانس برای همگنی بین دو گروه استفاده شد و برای بررسی تفاوت دادههای قبل و
بعد در هر گروه از آزمون تی وابسته و برای بررسی اختالف بین دو گروه از آزمون تی مستقل استفاده شد .سطح
معنی داری نیز  P ≤0/07در نظر گرفته شد.
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یافتهها
نتایج پژوهش حاکی از آن بود که پساز این دوره تمرینی تفاوت معناداری در استقامت عضالنی در حرکت پرس
پا ،استقامت عضالنی در حرکت پرس سینه ،قدرت عضالنی در حرکت پرس پا ،قدرت عضالنی در حرکت پرس
سینه (جدول  ،vVo2max ،AT ،Vo2max ،)6عملکرد آزمون هاف (جدول  ،Tmax ،)2توان حداکثر و
میانگین توان (جدول  )8در گروه استراحت فعال از پیشآزمون تا پسآزمون مشاهده شد ،درحالیکه در این گروه
در شاخص خستگی (جدول  )8از پیشآزمون تا پسآزمون اختالف معناداری مشاهده نشد و در گروه استراحت
غیرفعال استقامت عضالنی در حرکت پرس سینه و قدرت عضالنی در حرکت پرس پا (جدول ،AT )6
 vVo2maxو عملکرد آزمون هاف (جدول  )2و ( Tmaxجدول  )8از پیش تا پسآزمون تفاوت معناداری
مشاهده شد؛ درحالیکه در همین گروه در استقامت عضالنی در حرکت پرس پا ،قدرت عضالنی در حرکت پرس
سینه (جدول (Vo2max ،)6جدول  ،)2توان حداکثر ،میانگین توان و شاخص خستگی (جدول  )8تفاوت
معناداری پیدا نشد .نتایج بینگروهی حاکی از آن بود که تفاوت معناداری بین دو گروه در استقامت عضالنی در
حرکت پرس پا (جدول ( vVo2max ،AT ،Vo2max ،)6جدول  Tmax ،)2و میانگین توان (جدول  )8به
سود گروه استراحت فعال مشاهده شد ،درحالیکه در استقامت عضالنی در حرکت پرس سینه ،قدرت عضالنی
در حرکت پرس پا و قدرت عضالنی در حرکت پرس سینه (جدول  ،)6عملکرد آزمون هاف (جدول  ،)2توان
حداکثر و شاخص خستگی (جدول  )8بهبود معناداری بین دو گروه یافت نشد.
جدول .4نتایج قدرت و استقامت عضالني از پیشآزمون تا پسآزمون ()Mean±SD
پیشآزمون

پس آزمون

پیشآزمون

پسآزمون

مقدار p

مقدار  pدرونگروهی

مقدار p

گروه فعال

گروه فعال

گروه غیرفعال

گروه غیرفعال

درونگروهی

استراحت غیرفعال

بینگروهی

استراحت فعال

Vo2max
(میلی لیتر بر
کیلوگرم بر

66.7±8.6

66.6±2.66

62.6±7.27

67.2±6.2

*0/00

0/01

*0/026

دقیقه)
(ATمیلی لیتر
بر کیلوگرم بر

27.6±2.7

87.1±2.7

86.6±6.6

88.1±6.8

*0/022

*0/06

*0/062

دقیقه)
vV2max
( کیلومتر بر
ساعت)
عملکرد آزمون
هاف ( متر)

67.6±6.2

66±0.7

61.6±0.7

68±6.6

*0/068

*0/006

*0/086

6208±61

6761±600

6268±618

6871±688

*0/00

*0/006

0/687
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جدول  .5نتایج آمادگي هوازي از پیشآزمون تا پسآزمون ()Mean±SD

استقامت عضالنی
در حرکت پرس

پیشآزمون

پس آزمون

پیشآزمون

پسآزمون

مقدار p

گروه فعال

گروه فعال

گروه غیرفعال

گروه غیرفعال

80±26

67±67

70±62

71±68

مقدار p

درونگروهی

درونگروهی

استراحت فعال

استراحت غیرفعال

*0/06

0/01

مقدار p
بینگروهی

*0/087

پا(تعداد تکرار)
استقامت عضالنی
در حرکت پرس

88±8

76±66

60±60

82±60

*0/02

*0/00

0/68

سینه(تعداد تکرار)
قدرت عضالنی در
حرکت پرس

668±86

268±87

208±86

680±87

*0/00

*0/06

0/262

پا(کیلو گرم)
قدرت عضالنی در
حرکت پرس

80±68

70±66

86±66

67±67

*0/06

0/81

0/676

سینه(کیلو گرم)

جدول  .9نتایج آمادگي بيهوازي از پیشآزمون تا پسآزمون ()Mean±SD
مقدار p

مقدار p

پیش آزمون

پس آزمون

پیش آزمون

پس آزمون

مقدارp

بین گروهی

گروه فعال

گروه فعال

گروه غیر فعال

گروه غیر فعال

درون گروهی

درون گروهی

استراحت فعال

استراحت غیر
فعال

( Tmaxثانیه)
توان حداکثر
(وات)
میانگین توان
(وات)

212±66

266±67

218±86

676±86

*0/028

*0/007

*0/007

726±66

120±66

777±71

786±67

*0/006

0/876

0/606

662±87

667±87

817±668

872±628

*0/006

0/071

*0/028

شاخص
خستگی(وات

7.1±6.1

7.8±6.7

6.8±8.7

1.7±2.1

بر ثانیه)
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بحث
یافتههای پژوهش مبین آن است که نوع استراحت بین تمرینهای تناوبی مقاومتی عامل تأثیرگذاری بر
آمادگی هوازی است .مقایسه درونگروهی دادهها نشان داد که برای گروه استراحت فعال از پیش تا
پسآزمون 68/77( Vo2maxدرصد)67/61(AT ،درصد)68/7( vVo2max ،درصد) و عملکرد آزمون
هاف (27/1درصد) تفاوت معناداری پیدا شد .در نتایج درونگروهی برای گروه استراحت غیرفعال از
پیش تا پسآزمون 7/1( ATدرصد)7/77( vVo2max ،درصد) و عملکرد آزمون هاف (66/8درصد)
نیز تفاوت معناداری پیدا شد ،اما از پیش تا پسآزمون  1/1( Vo2maxدرصد) تفاوت معناداری یافت
نشد .بههرحال با توجه به اینکه تمرینهای متداول فوتبال (یک جلسه در هفته) نیز انجام شده است،
ممکن است برخی تغییرات مربوط به این تمرینها باشد ،اما نتایج بینگروهی حاکی از آن بود که پساز
مداخله دو ماهه تمرینی تفاوت معنادار بین گروه استراحت فعال و غیرفعال در متغیرهای
 AT،Vo2maxو vVo2maxاز پیش تا پس آزمون مشاهده شد .درحالیکه در عملکرد آزمون هاف از
پیش تا پسآزمون تفاوت معناداری دیده نشد .پژوهشهای مختلفی بهبود آمادگی هوازی را در بازیکنان
فوتبال و دیگر رشتههای ورزشی ( )86-81به دنبال تمرینهای مقاومتی نشان دادهاند که از
سازوکارهای مسئول افزایش آمادگی هوازی بر اثر تمرین مقاومتی میتوان به افزایش اندک آنزیمهای
گلیکولیزی و فسفردارکردن اکسیداتیو ( )87افزایش مویرگ عضالنی [ ،]66-60افزایش چگالی
میتوکندری ( )62و افزایش اندازه میوفیبریلها اشاره کرد ،ولی برخی پژوهشها نیز نشان میدهند که
تمرینهای قدرتی بر آمادگی هوازی مؤثر نیستند که از دالیل آن میتوان به طول دوره تمرین ،ویژگی
تمرین ،و سطح آمادگی ورزشکاران اشاره کرد ( .)67-68بههرحال در زمینه تأثیر تمرینهای تناوبی
مقاومتی با استراحت فعال (با استفاده از خود وزنه) بر vVo2max ، AT،Vo2maxو عملکرد آزمون
هاف پژوهشی یافت نشد ،اما نتایج بهدستآمده در این پژوهش حدوداً با نتایج معتمدی و همکاران
همراستاست ( ،)28اگرچه پژوهشی حاضر و پژوهش معتمدی و همکاران نیز ازلحاظ هدف ،آزمودنی
و....کامالً شبیه نبودند ،این تنها پژوهشی بود که در آن تمرین تناوبی مقاومتی با استراحت فعال (با
استفاده از وزنه) استفاده شده بود .تفاوت درونگروهی  Vo2maxدر گروه استراحت فعال معنادار بود،
اما در گروه استراحت غیرفعال تفاوت معناداری حاصل نشد .بنابراین میتوان چنین نتیجه گرفت که
نوع استراحت بین تمرینهای مقاومتی عامل مؤثر بر سازگاریهای عضالنی و آمادگی هوازی عضالنی
است و استفاده از استراحت فعال با وزنه احتماالً سبب افزایش فشار تمرین طی نوبتهای بعدی
حرکت میشود و همین عامل میتواند موجب سازگاریهای بیشتر در آمادگی هوازی شود( .)28از
دالیل افزایش آمادگی هوازی بر اثر تمرینهای تناوبی و استقامتی میتوان به بهبود ویژگیهای عضالت
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اسکلتی (افزایش آنزیمهای میتوکندری) ( ،)68-61افزایش آنزیم هگزوکیناز ( ،)66افزایش الکتات
دهیدروژناز ( ،)67افزایش چگالی مویرگی ( )70،68و شیب انتشار محیطی ( )76اشاره کرد؛ ولی با
توجه به اینکه تمرینهای مقاومتی استفادهشده در گر وه استراحت فعال ماهیت استقامتیتر نسبت به
گروه غیرفعال پیدا می کرد و استفاده از استراحت فعال سبب افزایش فشار طی هر نوبت و درگیری
بیشتر سیستم هوازی میشد ،بنابراین سازگاریهای بیشتری در سیستم هوازی ایجاد میشود که این
بهبود عملکرد احتماالً به دلیل افزایش بیشتر در آنزیمهای ذکرشده در گروه استراحت فعال نسبت به
گروه استراحت غیرفعال است .همچنین وجود تفاوت معنادار در  ATنیز در اثر بهبود  Vo2maxاست،
زیرا افزایش آنزیمهای میتوکندری ( )68-61که معموالً باعث افزایش  Vo2maxمیشوند سبب
میشود که ورزشکار انرژی الزم برای شدتهای باالتری از فعالیت را نیز از سیستم هوازی تأمین کند
که همین سبب افزایش  ATمیشود .بنابراین از آنجایی که  Vo2maxدر پژوهش حاضر افزایش یافته
است میتوان گفت که  ATنیز را تحت تأثیر قرار داده است .از طرف دیگر ،گزارش شده است که
افزایش در  vVo2maxدر ورزشکاران نخبه به احتمال زیاد ناشی از بهبود کارایی حرکتی و در
ورزشکاران غیرنخبه ناشی از افزایش  ،Vo2maxبهبود کارایی حرکتی یا هر دو است ( .)72از آنجایی
که ورزشکاران مشارکتکننده در این پژوهش آمادگی هوازی خیلی باالیی نداشتند و از آنجایی که
 Vo2maxبهبود معناداری پیدا کرد ،میتوان احتمال داد که افزایش مقادیر  vVo2maxدر آنها ناشی از
افزایش هردو عامل (  VO2maxو کارایی حرکتی) است .از سازوکار مرتبط با افزایش vVo2max
میتوان به افزایش ذخیره االستیکی عضله [ ]80و سازگاریهای عصبی-عضالنی شامل افزایش
فراخوانی واحدهای حرکتی ،فرکانس و همزمانی واحدهای حرکتی اشاره کرد که نهایتاً سبب افزایش
نیرو ،کارایی و هماهنگی عضالنی میشوند ( .)72بهبود کارایی ناشی از سازگاریهای عصبی ،خستگی
را به تأخیر میاندازد و ورزشکاران را قادر میسازد تا سطوح باالتری از تولید الکتات را تحمل کنند و
از آنجایی که در این پژوهش مشاهده شد استقامت عضالنی در حرکت پرس پا از پیش تا پسآزمون
بین دو گروه بهبود معناداری داشته است ،این خود میتواند تأییدی باشد که احتماالً کارایی حرکتی هم
در این ورزشکاران بهبود یافته و بنابراین افزایش در  vVo2maxناشی از افزایش  Vo2maxو کارایی
حرکت بوده است .اما از دالیل احتمالی که سبب شد تفاوت معناداری بین پیش و پسآزمون استقامت
عضالنی در حرکت پرس سینه یافت نشود ،میتوان به فعالیت کمتر کمربند شانهای در تمرینهای
فوتبال اشاره کرد .درحقیقت افراد هر دو گروه هفتهای یکنوبت تمرین فوتبال داشتند که به پاها فشار
وارد میآورد .بنابراین حجم تمرین بیشتر در پاها ممکن است یکی از دالیل این تفاوت باشد .همچنین
میتوان به زمان کوتاه پروتکل و تعداد کم جلسات آن برای تغییر نوع تارهای عضالنی اشاره کرد ،به
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سبب آنکه گزارش شده است تارهای باالتنه و کوچک استقامت عضالنی کمتری دارند ( )86که احتماالً
به دلیل نوع تارهای عضالنی آنها باشد و مسلماً ایجاد تغییر به زمان بیشتری نیاز دارد.
در بسیاری از پژوهشها همبستگی بین آزمون هاف و گازآناالیزر  r=0/68گزارش شده ( ،)78،68اما در
آزمون هاف وجود توپ و فعالیتهای تکنیکی که ورزشکار باید انجام دهد سبب میشود که مهارت و
تاکتیک فردی نقش مهمی در عملکرد فرد داشته باشد و از آنجایی که در این آزمون ورزشکار میتواند
در حین اجرا سرعت خود را افزایش یا کاهش دهد ،که این نیز به سطح انگیزه ورزشکاران بستگی
دارد ،بنابراین از دالیل احتمالی که برای معنادارنبودن پیش تا پسآزمون عملکرد هاف در پژوهش
حاضر میتوان بیان کرد ،قابل کنترلنبودن سطح انگیزه و مهارت ورزشکاران است .همچنین پژوهش
حاضر در فصل آمادگی عمومی انجام شد و ورزشکاران در این پژوهش یک جلسه بیشتر تمرین با
توپ نداشتند و شاید همین سبب شده باشد که گروه استراحت فعال طی این دو ماه از لحاظ مهارتی
پیشرفت آنچنانی نکرده باشند ،زیرا با اینکه آنها در آزمون  Vo2maxاز پیش تا پسآزمون تفاوت
معناداری نسبت به گروه غیرفعال پیدا کرده بودند ،در آزمون هاف این تفاوت معنادار پیدا نشد و شاید
اگر تعداد جلسات با توپ بیشتر شد ،تفاوت دو گروه نیز در این آزمون معنادار میشد.
مقایسه درونگروهی دادهها نشان داد که در گروه استراحت فعال از پیش تا پسآزمون -1/7( Tmax
درصد) ،توان حداکثر (67درصد) و میانگین توان (66/1درصد) تفاوت معناداری پیدا کرد ،ولی در
شاخص خستگی (6/8درصد) تفاوت معناداری نبود .همچنین مقایسه درونگروهی برای استراحت
غیرفعال از پیش تا پسآزمون  -28/6( Tmaxدرصد) تفاوت معناداری نشان نداد ،اما از پیش تا
پسآزمون توان حداکثر ( -6/7درصد) و میانگین توان ( 8/8درصد) و شاخص خستگی ( 21درصد)
تفاوت معناداری نشان داد .نتایج بینگروهی حاکی از آن است که پساز مداخله دو ماهه تمرینی تفاوت
معناداری بین گروه استراحت فعال و غیرفعال در  Tmaxو میانگین توان از پیش تا پسآزمون به دست
آمد ،درحالیکه در توان حداکثر و شاخص خستگی از پیش تا پسآزمون تفاوت معناداری یافت نشد.
اگرچه پژهشهای مختلفی بهبود آمادگی بیهوازی را در بازیکنان فوتبال ( )77-76و در دیگر
رشتههای ورزشی( )68نشان دادهاند که از دالیل بهبود آمادگی بیهوازی به دنبال تمرینات مقاومتی
میتوان به بهبود هدایت عصبی ،افزایش فراخوانی واحدهای حرکتی ،افزایش همزمانی واحدهای
حرکتی ،کاهش مهار عصبی و افزایش هایپرتروفی ( )71اشاره کرد بههرحال در زمینه تأثیر تمرین
تناوبی مقاومتی با استراحت فعال (با استفاده از خود وزنه) بر توان حداکثر پژوهشی یافت نشد .اما
نتایج بهدستآمده در Tmaxاین پژوهش با نتایج معتمدی و همکاران همراستا است ( )28بههرحال
پژوهشی حاضر و تحقیق معتمدی و همکاران از لحاظ هدف ،آزمودنی و....کامالً شبیه نبودند ،ولی این
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تنها تحقیقی بود که در آن تمرین تناوبی مقاومتی استفاده شده بود .تفاوت درونگروهی  Tmaxدر
گروه استراحت فعال و غیرفعال معنادار بود که میتواند نشاندهنده آن باشد که هر دو گروه صرفنظر
از نوع استراحت تحت تأثیر برنامه دو ماهه تمرینی قرار گرفتهاند .همچنین احتمال دارد بهدلیل کمبودن
مدت و تعداد جلسات این نتایج به دست آمده باشد و ممکن است با افزایش طول مدت پروتکل یا
تعداد جلسات نتایج دیگری به دست میآمد .ولی کاهش معنادار درونگروهی در زمان رسیدن به
واماندگی در هر دو گروه به این دلیل است که  vVo2maxنیز به صورت درونگروهی برای هر دو
گروه افزایش معنادار داشته است که این افزایش معنادار میتواند دلیل کاهش زمان در پسآزمون نسبت
به پیشآزمون باشد .از دیگر دالیل کاهش معنادار زمان  Tmaxبین دو گروه استراحت فعال و غیرفعال
میتوان به افزایش معنادار استقامت عضالنی در حرکت پرس پا اشاره کرد (به نظر میآید تفاوت معنادار
در استقامت عضالنی در حرکت پرس پا بیشتر در اثر سازگاریهای عصبی باشد تا عوامل ریز ملکولی
درون عضالنی مثل افزایش آنزیمها ) که همین عامل سبب شده تا گروه استراحت فعال نسبت به گروه
استراحت غیرفعال کاهش کمتری داشته باشد.
همچنین از دالیل احتمالی افزایش معنادار درونگروهی از پیشآزمون تا پسآزمون توان حداکثر برای
گروه استراحت فعال میتوان به میانگین کم توان حداکثر این گروه در پیشآزمون اشاره کرد ( که نشان
آمادگی بیهوازی و هوازی کم است) که پساز قرارگرفتن در پژوهش مذکور به تمرین (صرف نظر از
نوع استراحت) پاسخ دادهاند .از دالیل احتمالی دیگر میتوان به افزایش غلظت کراتین فسفات و
گلیکوژن عضالنی در عضالت اسکلتی ( ،)78افزایش آنزیمهای بیهوازی مثل فسفوفروکتوکیناز و
الکتات دهیدروژناز ( )66و افزایش آنزیمهای هوازی اشاره کرد ،ولی با توجه به عدم اندازهگیری در
پژوهش حاضر نمیتوان با قاطعیت درباب بهوجودآمدن سازگاریهای پیشگفته در ورزشکاران شرکت
کننده در این پژوهش صحبت کرد و این امر نیازمند پژوهشهای بیشتر در این زمینه است .از دالیل
احتمالی که میتوان برای بهدستنیامدن تفاوت معنادار بین گروهی بیان کرد ،ناکافیبودن مدت ،شدت
و تعداد جلسات پروتکل است ،زیرا برای تغییرات درون عضالنی دستکم به  6تا  62هفته نیاز است
که در این پژوهش حداقل زمان ( 6هفته) و حداقل تعداد جلسات ( 2بار در هفته) استفاده شد و شاید
با افزایش تعداد جلسات یا مدت پروتکل نتایج دیگری حاصل میشد .همچنین بهبود در شاخص
خستگی با افزایش آمادگی هوازی ( ،)76تحمل الکتات و افزایش ظرفیت بافری ( )66در ارتباط است،
اما همانطور که گفتیم شاید به دلیل کاهش مدت و تعداد جلسات پروتکل تفاوت معنادار به دست
نیامد و شاید با افزایش مدت و تعداد جلسات نتایج متفاوتی به دست آید .درباب سازوکارهای برتری
تمرینهای تناوبی نسبت به تمرینهای تداومی به موارد بسیاری اشاره شده است ،اما به نظر میرسد
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 احتماالً به نظر میرسد.عضالنی سهم پررنگتری داشته باشند-سازوکارهای متابولیکی و عصبی
عضالنی-تمرینهای تناوبی با استراحت فعال طی هرجلسه فشار بیشتری بر سیستم متابولیکی و عصب
.وارد میکند
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