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چکيده
هدف تحقين حاضر بررسي تأثير تمرینات دایرهای ویژه و عمومي -متداول یا کالسيك -آموادهسوازی بور
آمادگي جسماني و فيزیولوژیکي بازیکنان تمرینکردة بسکتبال مرد بود که محقن به منیور رسيدن به ایون
هدف تعداد  21نفر از بازیکنان بزرگسال دعوتشده به اردوی آموادگي تويم بسوکتبال ذوب آهون غورب
کشور (تيم اسدآباد -همدان دستة یك کشور) را انتخاب و بهطور توادفي به دوگوروه شوشنفوره تمورین
ویژه و عمومي  16/51 ±0/11سال ،قد 210/12 ±6/77سانتيمتر ،وزن 77/66 ±1/55کيلوگرم تقسيم کرد.
هردو گروه تمرین ویژه و عمومي آمادهسازی به مدت  6هفته ،هر هفته  3جلسه و هرجلسه  15دقيقوه بوه
صورت متناوب خارج از فول مسابقات به تمورین پرداختنود .گفتنوي اسوت کوه هوردو گوروه تمرینوات
بسکتبال را نيز در کنار این تمرینات ،یعني تمرینات ویژه و عمومي آمادهسازی اناام دادند .توأثير اجورای
تمرینات آمادگي ویژه و عمومي بر متغيرهای وابستة تحقين ،یعني حداکثر توان بيهووازی ،حوداقل تووان
بيهوازی ،ميانگين توان بيهوازی و شاخص خسوتگي (توسوط آزموون  ،)RASTتووان انفاواری پاهوا
(توسط آزمون پرش عمودی سارجنت) ،حداکثر سرعت دویدن (توسط آزمون یویو) ،درصود خسوتگي و
زمان کلي تکرار دوهای سورعتي (توسوط آزموون ،) RHIETسورعت دویودن (توسوط آزموون  15متور
سرعت) و توان هوازی (توسط آزمون چندمرحلهای  15متر رفتوبرگشت ) طوي مراحول پويشآزموون و
پسآزمون ،اندازهگيری شد .نتایج آزمونهای آماری درصد ضریب توأثير کووهن و توي مسوتقل در سوط
 P ≥5/50نشان داد که در مورد متغيرهای توان هوازی ،شاخص و درصد خستگي به نفوع گوروه تمرینوي
ویژه ،حداکثر و ميانگين توان بيهوازی ،توان انفااری پاها و سرعت دویدن به نفع گروه تمریني عمومي،
اختالف ميانگينهای بين دو گروه تمرین ویژه و عمومي آمادهسازی معنيدار بود ،ولوي در بواب حوداکثر
سرعت دویدن ،حداقل توان بيهوازی و زمان کلي تکرار دوهای سرعتي اختالف ميانگينهوای دو گوروه
قابل مالحیه نبود .بهطور کلي ،از یافتههای تحقين برميآید که بهتر است مربيان رشوتة ورزشوي بسوکتبال
جهت بهبود برخي شاخصهای فيزیکي و فيزیولوژیکي و آمادهسازی بازیکنان این رشتة ورزشي از جمله
توان هوازی ،شاخص و درصد خستگي از تمرینات ویژة بسکتبال (تمرین دایرهای ویوژه) و بورای بهبوود
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حداکثر و ميانگين توان بيهوازی ،توان انفااری پاها و سرعت دویدن از تمرینات عموومي در کنوار هوم
استفاده کنند.
واژگان کليدی :بازیکنان تمرین کردة بسکتبال ،تمرین ویژة آمادهسازی بسکتبال ،تمرینوات عموومي آموادهسوازی
بسکتبال ،آمادگي جسماني ،آمادگي فيزیولوژیك.
مقدمه

بسکتبال یکي از رایجترین بازیهای تيمي است که در سراسر دنيا به آن پرداختوه موي شوود .زیبوایي ورزش
بسکتبال به واسطة عواملي همچون ظرافت ،دقت ،زمانسناي و چابکي در اجرای مهارتهای گونواگون ایون
رشته است .صرفنیر از شاخصهای بازی و بهبود توانایي ورزشکاران رشتة بسکتبال ،از سوطوح آمواتور توا
حرفهای ،آمادهسازی بازیکنان از نیر مهارتي ،آمادگي جسماني و فيزیولووژیکي اموری ضوروری اسوت (.)22
برای طراحي برنامة تمریني ورزشکاران ،شناسایي نيازهای فيزیولوژیك رشتههای متفاوت ورزشوي ،همچنوين
شناخت روشهای تمریني مناسب و مؤثر برای بهبود عاملهای تعيينکنندة عملکورد ضوروری هسوتند (.)25
مربيان برای اطمينان از اینکه ورزشکاران نيازمندیهای جسماني ،فيزیولووژیکي و مهوارتي رشوتة بسوکتبال را
بهدست آوردهاند ،از تمرینات آمادهسازی گوناگون استفاده ميکنند ،که در این ميان تمرینات ویوژة هور رشوتة
ورزشي جزء جدایيناپذیر برنامة آمادهسازی اکثر رشتههای ورزشي محسوب ميشود ( .)0هدف اصلي مربيان
و محققان ورزشي تنیيم مؤثرترین برنامههای تمریني بورای آموادگي جسوماني و فيزیولووژیکي ورزشوکاران
است .همة برنامههای تمریني ميباید به نحوی طراحي شوند کوه سوبب توسوعه ظرفيوتهوای فيزیولووژیکي
ویژهای گردند که مورد نياز مهارتهای ورزشي یا فعاليت بدني معيني است ( .)3تحقيقات اناوامشوده توأثير
تمرینات ویژه و تمرینات عمومي بر آمادگي جسوماني و فيزیولووژیکي ورزشهوای مختلوف مثول فوتبوال و
راگبي متمرکز شده است ( )21،1،1و مطالعات کمتری در مورد تأثير تمرینات خاا و ویژة ورزش بسوکتبال
و تمرینات عمومي آمادهسازی بر آمادگي جسماني و فيزیولووژی بازیکنوان بسوکتبال صوورت گرفتوه اسوت.
مينداگاس و همکاران ( )1556اثر چهار ماه از نمونههوای مختلوف تمرینوي را بور تووان ،سورعت ،مهوارت و
ظرفيت بيهوازی مردان  20 -26سالة بسکتبال را بررسي کردند .در این تحقين  30بازیکن ليتوانيایي به طوور
توادفي به سه گروه استقامت در توان (ساختار یك بازی بسکتبال) ،استقامت عموومي (فعاليوت توداومي کوه
اغلب در بازی بسکتبال اناام ميشود) و گروه کنترل تقسيم شدند و سه جلسة  15دقيقهای در  26هفته برنامة
تمریني را پشت سر گذاشتند .سپس آزمونهای  15متور سورعت دویودن ،پورس اسوکات ،1RAST ،آزموون
شوت و آزمون رفتوبرگشت دریبل با توپ به عمل آمد ،و هيچ اخوتالف معنويداری بوين  15متور سورعت
دویدن ،پرس اسکات ،آزمون شوت و آزمون رفتوبرگشت دریبل با توپ ( )P ≥5/50یافت نشد ،اموا گوروه
استقامت در توان افزایش معنيداری در آزمون  RASTدر وهلههای پنام و ششم دویدن بدسوت آوردنود.

)1. Running-based Anaerobic Sprint Test (RAST
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بهطور کلي ،هرچند هردو این نمونههای تمریني برای حفظ و نگهداری مقادیر سرعت و توان مناسب هستند،
ظرفيت بيهوازی تنها در بازیکناني بهبود یافت که در گروه استقامت در تووان فعاليوت داشوتند ( .)27اسوتون
( )1557تمرین دایرهای ویژة بسکتبال 1و تمرینات عمومي در بازیکنوان دبيرسوتاني بسوکتبال مورد نيوزلنود را
مورد مقایسه قرار داد .پس از اجرای تمرینات هر دو گروه تمرینوي ویوژه و عموومي بوه ترتيوب در حوداکثر
سرعت دویدن ( 1/1درصد افوزایش 3/1 ،درصود افوزایش) ،پورش عموودی ( 1درصود افوزایش 25 ،درصود
افزایش) ،چابکي ( 2درصد کاهش در زمان آزمون 3/1 ،درصد کاهش در زمان آزموون) ،زموان کلوي توانوایي
تکرار دوهای سرعتي (-1/2درصد کاهش -1/7 ،درصود کواهش) و درصود خسوتگي (10درصود کواهش،
23درصد کاهش) حداکثر اکسيژن مورفي ( 1/1درصد افزایش 21/1 ،درصد افزایش) ،مسافت طي شوده (16
درصد افزایش 37 ،درصد افزایش) و سرعت دویودن (  2/1درصود کواهش 1/1 ،درصود کواهش ) پيشورفت
کردند ،اما اختالف معنيداری در ميانگين متغيرهای اندازهگيریشوده در دو گوروه پوس از اناوام شوشهفتوه
تمرین دایرهای ویژه و عمومي بسکتبال حاصل نشد ( .)21با توجه به عودم قطعيوت و نتوایج ضود و نقويض
تحقيقات قبلي که تمرینات دایرهای ویژه و عمومي آمادهسازی بسکتبال را مورد مقایسه قرار دادهاند ،همچنين
بهعلت عدم اناام تحقين خاصي در زمينة اثر تمرینات دایرهای ویژة بسکتبال با تمرینات عمومي آمادهسوازی
در داخل کشور ،مطالعة بيشتری جهت روش شدن تأثير روشهای تمریني مختلف از جمله تمورین دایورهای
ویژه و عمومي آمادهسازی بسکتبال مورد نياز است .بنابراین ،هودف تحقيون حاضور بررسوي توأثير تمرینوات
دایرهای ویژه و عمومي آمادهسازی بر آمادگي جسماني و فيزیولوژیکي بازیکنان تمرین کردة بسکتبال مرد بود
که با توجه به مطالب مذکور یافتههای این تحقين ميتواند برای مربيوان و بسکتباليسوتهوای تمورینکورده و
جوان در انتخاب مؤثرترین شيوههای مناسب تمریني که عالوه بر مرتبط بودن با اجرای مهارتهای حرکتي و
الگوهای ورزشي مورد نیر ،سازگاریهای الزم را برای تأمين نيازهای فيزیکي و فيزیولوژیکي آنها ایااد کند
مفيد واقع شود.
روش تحقیق
در این تحقين از روش نيمهتاربي به صورت پيشآزمون و پسآزمون در دوگوروه تمرینوي ویوژه و عموومي
استفاده شده است .جامعة آماری این تحقين شامل کلية بسکتباليستهایي ميشد که به اردوی آمادگي خوارج
از فول تيم بسکتبال ذوب آهن غرب کشور اسدآباد همدان 21 ،نفر بزرگسال ،دسوتة یوك کشووری دعووت
شده بودند .محقن  21نفر با ویژگيهای آنتروپومتری که در جدول  2به تفکيك گروهها ارايوه شوده اسوت بوا
نیر مربيان مبني بر اینکه به احتمال قوی جزء بازیکنان اصلي خواهند بود و سابقة بازی در پستهای مختلف
را داشتهاند از جامعة تحقين با رضایت بازیکنوان و مربيوان آنهوا انتخواب و بوهطوور تووادفي بوه دو گوروه
ششنفری تاربي  -آزمایش  -یعني گروه تمریني ویژه و عمومي آموادهسوازی تقسويم کورد .پوس از اناوام
)1. Traditional (Basketball classical circuit training
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مطالعات مقدماتي ،انتخاب نمونه و تهية ابزار و وسایل گردآوری دادههای تحقيون ،بوه پيشونهاد محقون و بوا
موافقت بازیکنان و مربيان تيم بسکتبال ذوب آهن غرب کشور ،عوامل جسوماني و فيزیولووژیکي مودنیر در
روزهای معينوي از اردوی آموادگي خوارج از فوول مسوابقات موورد سوناش و انودازهگيوری قورار گرفوت.
مشخوههای جسماني و فيزیولوژیکي اندازهگيریشده در مرحلة پيشآزمون عبارت بودند از :قد ،وزن ،سن،
حداکثر توان بيهوازی ،حداقل توان بيهوازی ،ميانگين توان بيهوازی ،شاخص خسوتگي ،سورعت دویودن،
توان انفااری پاها ،زمان کلي تکرار دوهای سورعتي ،درصود خسوتگي ،حوداکثر سورعت دویودن و حوداکثر
اکسيژن مورفي .آزمونهای پرش عمودی سارجنت ،دوی چند مرحلهای رفتوبرگشوت  15متور،RAST ،1
 15متر سرعت 2RHIET ،و  3Yo-Yoطي مرحلة پيشآزمون در روزهای مختلف از آزمودنيهوا بوه عمول
آمدند .در جلسة اول آزمونگيری بعد از گرمکردن ،آزمون پرش عموودی سوارجنت و آزموون چندمرحلوهای
رفتوبرگشت  15متر بهعنوان پيشآزمون از بازیکنان به عمل آمد و امتيازهای بازیکنان ثبت گردید .در جلسة
دوم آزمون  ،RASTدر جلسة سوم آزمون 15متر سرعت و توانایي دوهای سرعتي یا  RHIETو در جلسوة
چهارم آزمون یویو را بعد از گرمکردن بازیکنان اناام دادند .جهت ارزیابي توان پاها از معادلة تووان لووييس

4

[(5/0متر) جابهجایي عمودی × (کيلوگرم) وزن × ( = 12/67وات) توان] استفاده شد .برای کمکوردن ميوزان
تأثير نتياة هر آزمون بر آزمون دیگر آزمونها در روزهای مختلف اناام شدند .سوپس آزموودنيهوای گوروه
تمریني ویژه و عمومي بسکتبال به مدت شش هفته و هر هفته سه جلسه و هرجلسوه  15دقيقوه بوه صوورت
متناوب خارج از فول مسابقات طبن جدول  1و  3تمرینات خود را اناام دادند .پسآزمونها نيز بوه هموين
ترتيب زماني و همه در یك ساعت طي چهارجلسة جداگانه پس از  6هفته اجورای تمورین دایورهای ویوژه و
عمومي آمادهسازی از بازیکنان بسکتبال به عمل آمود .گفتنوي اسوت کوه محقون بوا توجوه بوه شواخصهوای
اندازهگيری گاهي از دو آزمون هوازی یا بيهوازی همزمان استفاده کرده است تا بتواند شاخص مورد نیور را
اندازه بگيرد نیير دویدن رفتوبرگشت  15متر و یویو که هرکدام شاخص خاصي را ارزیابي ميکنند .تمرین
دایرهای ویژة آمادهسازی بازیکنان بسکتبال که توسط اسميت ( )1551طراحي و بهکار گرفته شوده اسوت بوه
عنوان پروتکل تمریني ویژة بسکتبال انتخاب شد ( .)21در ایون پروتکول تمرینوي الگوهوای حرکتوي ورزش
بسکتبال گناانده شده است (شکل  .)3آزمون  RHIETشامل  65متر دویدن در هر وهلوه اسوت .آزموودني
نيممتر قبل از نقطه شروع  Aطبن شکل 2با تمام سرعت شروع به دویدن ميکند و طبن الگوی تمرینوي زیور
مسير را به پایان ميرساند ،یعني آزمونشونده نيممتر قبل از نقطة  Aبه حالت استارت ایستاده قرار ميگرفت،
با فرمان حاضر و رو با حداکثر سرعت شروع به حرکت تا نقطة  Bميکرد و دوباره مسير رفته را برميگشت
و با همان سرعت این بار تا نقطة  Cحرکت ميکرد و مسير رفته را دوباره برميگشوت ،بوار دیگور بوا هموان
)1. 20meter Multi-Stage Fitness Test (Beep-Bleep Test
)2. Repeated High-Intensity Endurance Test (RHIET
3. Yo-Yo Intermittentbrecovery Test
4. Lewis
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سرعت این بار تا نقطة  Dميرفت و مسير رفته را تا نقطة  Aبرميگشت .الگوی تمریني ذکرشده شش بار بوا
اینتروالهای  35ثانيهای تکرار ميشد ،یعني در زمانهوای صوفر 35 ،ثانيوه 1:35 ،1 ،2:55،،2:35،دقيقوه .اگور
آزمودني هر اینتروال را زودتر از  35ثانيه به پایان ميرساند زمان باقيمانده را استراحت ميکرد .در واقوع هور
اینتروال حداکثر تا  35ثانيه توسط آزمونشونده باید اجرا ميشد .بعد از اتمام هر اینتروال رکورد بهدست آمده
ثبت ميشد در کل شش اینتروال برای هر آزمونشونده بدست ميآمد و جمع کل زمان شش اینتروال بهعنوان
زمان کلي توانایي تکرار دوهای سرعتي برحسب ثانيه ثبت ميشد .در نهایت ،از فرمول زیر جهوت بوهدسوت
آوردن درصد خستگي استفاده شد (.)21
) = (Tmax – Tmin)/Tmin × 100درصد( Fatigue
درصد خستگي=Fatigue
بيشترین زمان در طي شش تناوب=Tmax
کمترین زمان در طي شش تناوب=Tmin
در آزمون یویو پس از هر دور رفتوبرگشت  15متری یك زمان  25ثانيهای اسوتراحت گناانوده شودهاسوت.
آزمون تا زمان خستگي و خارجشدن از ریتم آهنگ یا عاليم صوتي ادامه خواهد داشت .اگر آزمونشوونده توا
سه بار نميتوانست طبن آهنگ مسير رفتوبرگشت را بدود ،اجرای آزمون متوقف مويشود .در ایون آزموون،
آزمونشونده مسافتهای رفتوبرگشت را به طور کامل و تا سرحد توانایي و با هماهنگي که از طرین عاليم
صوتي ارسال ميشود طي ميکرد .سرعت اوليه دویدن  22/0کيلومتر در ساعت است که در هور مرحلوه 5/0
کيلومتر بر ساعت به سرعت دویدن اضافه ميشود .با استفاده از جدول بورآورد حوداکثر سورعت دویودن بوا
آزمون یویو مسافت طيشده را بهدست ميآوردیم ،همچنين برای بهدست آوردن حداکثر سرعت
5مطابن شکل )1از فرمول زیر استفاده ميشد (.)21
Vmax(Km. h−1 ) = V + Vstep × (Rcom – Rtotal/2)/Rtotal
سرعت مرحله=V

حداکثر سرعت =Vmax

تعداد رفتوبرگشتهای کاملشدة هر مرحله=Rcom

افزایش سرعت بين هر مرحله =Vstep
تعداد کل رفتوبرگشتها=Rtotal

آزمودنيهای گروه تمریني ویژه تمرینات آمادهسازی خود را به صوورت اینتوروال خوارج از فوول مسوابقات
طبن جدول  1اناام دادند .تمرینات عمومي آمادهسازی بازیکنان بسکتبال توسط مربي تيم و با نیارت محقون
خارج از فول مسابقات طبن جدول  3که نمونهای از تمرینات این گروه را نشان ميدهد اناوام شود .جهوت
همگنسازی حام و شدت تمرینات در دو گروه تمریني از بازیکنان خواسته شد کوه بوا حوداکثر تووانشوان
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تمرین کنند و با درنیرگرفتن نسبت کار به استراحت و زمان تمرین که در دو گروه همانودازه بوود ،شودت و
حام تمرینات دو گروه همگنسازی شد .همچنين تحت نیارت محقن و مربي تيم ،جهت همسانسازی و یا
نزدیكسازی حام و فشار تمرین هر دو گروه با تمام شدت و فشار ،تمرینوات ویوژه و عموومي آمادهسوازی
بسکتبال را اناام دادند .در بخش روشهای آمار استنباطي از آزمون کولموگروف  -اسميرنوف 2برای بررسي
توزیع مقادیر متغيرهای تحقين استفاده شده است که با توجه به نرمالبودن توزیع دادهها و همساني دو گوروه
 همگني واریانسها -از آزمونهای آماری پارامتریك درصد ضریب تأثير کوهن 1و تي مستقل جهت بررسيتفاوت معنيداری و آزمون فرضيههای تحقين استفاده به عمل آمده است .همچنين در ایون تحقيون تغييورات
متغير وابسته در مراحل پيشآزمون و پسآزمون به صورت درصد ضریب تأثير در هر دو گروه تمریني ویژه و
عمومي بهطور مازا مورد مقایسه و بررسي قرار گرفته تا خطای نتياهگيری کاهش یابد.
جدول  .2توصيف ویژگيهای آنتروپومتری آزمودنيها
شاخص آماری
گروه

میانگین

تعداد

انحراف استاندارد

متغیر

17/52

0/22

سن (سال)

71/23

1/13

217/12

6/11

سابقة بازی (سال)

0/ 2

5/ 1

سن (سال)

10/11

1/13

77/71

7/21

210/11

0/77

1/ 1

5/ 1

وزن (کيلوگرم)
قد (سانتيمتر)

وزن (کيلوگرم)
قد (سانتيمتر)

6

تمرین ویژه

تمرین عمومي

6

سابقة بازی (سال)

شکل .2نموگرام آزمون RHIET

1. Kolmogorov-Smirnov test
2. Effect coeficinent percent Cohen = posttest - pretest ÷pretest  100

33

پژوهش در طب ورزشي و فنآوري ،شماره  ،3بهار و تابستان 9319

شکل .1نموگرام اجرای آزمون Yo-Yo

شکل  :3نموگرام تمرین دایرهای ویژة آمادهسازی بازیکنان بسکتبال
راهنماي اجراي تمرين دايرهاي ويژهي بسكتبال
2تا : 1دویدن با سرعت به جلو

 : 1پيوت چ

1تا : 3گام کوتاه به چ

 3تا : 1گام کوتاه به راست

1تا : 0گام کوتاه به چ

0تا : 6گام کوتاه به راست

 6تا : 7دویدن همراه با پرش عمودی

 : 7دریافت توپ

 7تا : 25دریبل سریع و رد شدن از موانع

25تا : 22دریبل سریع

22تا  : 21دریبل سریع

 21تا  : 23سه گام در بسکتبال

 : 23ریباند و دریافت توپ

 23تا  : 21دریبل سریع

 : 21جا گذاشتن توپ (بدون توپ)

 21تا  : 20دویدن سریع به جلو

 20تا  : 2دویدن روبه عقب

جدول  .1نمونة تمرینات گروه تمریني ویژه آمادهسازی بازیکنان بسکتبال
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هفتة تمريني

جلسة تمريني

اول و دوم

اول و دوم

سوم و چهارم

پنام و ششم

هفتم و هشتم

سوم و چهارم

نهم و دهم
یازدهم و دوازدهم

سيزدهم و چهاردهم

پنام و ششم
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نوع تمرين

دایرهای ویژة بسکتبال

دایرهای ویژة بسکتبال

دایرهای ویژة بسکتبال

دایرهای ویژة بسکتبال

دایرهای ویژة بسکتبال

دایرهای ویژة بسکتبال

دایرهای ویژة بسکتبال

پازدهم و شازدهم

دایرهای ویژة بسکتبال

هفدهم و هادهم

دایرهای ویژة بسکتبال

تكرار

نسبت كار به استراحت

 2×2دور

 2به 1

 1×2دور

2به 1

 3×2دور

 2به 1

2×2دور

 2به 1

 1×2دور

 2به 1

 3×1دور

 2به 1

 1×2دور

 2به 1

 1×1دور

 2به 1

 3×1دور

 2به 1

 1×2دور

 2به 1

 1×1دور

 2به 3

 1×1دور

 2به 3

 1×1دور

 2به 3

 3×1دور

 2به 3

 1×2دور

 2به 3

 1×1دور

 2به 3

 3×1دور

 2به 3

 1×1دور

 2به 3

 1×1دور

 2به 1

 3×1دور

 2به 1

 0×1دور

 2به 1

 1×1دور

 2به 1

 3×1دور

 2به 1

 6×1دور

 2به 1

 1×1دور

 2به 1

 3×1دور

 2به 1

 7×1دور

 2به 1
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جدول . 3نمونة تمرینات گروه تمریني عمومي جهت آمادهسازی بازیکنان بسکتبال
نوع تمرين

بيهوازی

هوازی

چابكي و
دويدن

مقاومتي

نسبت كار

نمونة تمرين

تكرار

 155متر سرعت

 3×2دور و  3×1دور

 2به 1

 255متر سرعت

 3×1دور

 2به 1

 35متر سرعت

 3×2دور

 2به 1

 155متر سرعت

 3×1دور

 2به 1

 155متر سرعت

 1×2دور

 2به 1

 15متر سرعت

 1×2دور

 2به 3

دوهای تداومي

 2555 ×2متر

دوهای فارتلك

بازی با سرعت در مسافتهای مختلف

 2به 1

دوهای استقامتي

 2055×1 155×1 2055×2متر

 2به 1

به استراحت

 1555×2متر

3×155

6 × 155

 2به 1

دوهای تناوبي

2×655

حرکت پای پهلو

 3×2دور

 2به 1

حرکت با گامهای ریز در جهات مختلف

 1×1دور

 2به 1

حرکات چهار گوشه

 1×0دور

 2به 1

حرکت T

 1×3دور

 2به 1

طناب زدن

 3×1دور

 2به 1

جست و خيزهای کوتاه و سریع

 0×1دور

 2به 1

پاورکلين

 3×1 RMو2×25

 2به 3

اسکات

 3×1 RMو 2×25

 2به 3

جلو بازو

 3×1 RMو 3×1

 2به 3

پرس سينه

 3×25 RMو1×25

 2به 3

حرکت قایقي

 1×1 RMو 3×1

 2به 3

 2به 3

* برای جلوگيری از تمرینزدگي در روزهای مختلف تمریني در هر مقوله از نوع تمرین متناسب با زمان هور
جلسة تمریني  15-دقيقه -از موارد متعدد مطرحشده در هر مقوله استفاده شده است.
نمونه یك جلسه تمرین گروه تمرین عمومي:
 دوی  255متر سرعت  3× 1تکرار دوهای فارتلك در مسافتهای مختلف اناام حرکت  Tبسکتبال  1ست با سه تکرار در هر ست -تمرین مقاومتي با وزنه مثل پرس سينه و اسکات پا سه ست با تکرارهای هشت تایي و ده تایي
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نتايج
اطالعات جمعآوریشده با استفاده از روشهای آمار توصيفي و اسوتنباطي تنیويم شود و موورد تازیوه و
تحليل قرار گرفت .ابتدا کلية دادهها با استفاده از آزمونهای درصد ضریب تأثير کوهن و تي مستقل با استفاده
از نرمافزار  SPSS16بررسي و تازیه و تحليل شد و به صوورت جودولهوای آموار توصويفي و اسوتنباطي
(جدولهای  1و 0و  )6تنیيم گردید.
جدول  . 1نتایج آمار توصيفي مربوط به متغيرهای مورد مطالعة تحقين (ميانگين ±انحراف استاندارد)
متغیر

گروه

پیشآزمون

پسآزمون

حداکثر سرعت دویدن

تمرین ویژه

23/76±5/75

21/31±5/75

(ساعت/کيلومتر)

تمرین عمومي

23/62±5/15

23/77±5/61

زمان کلي توانایي تکرار دوهای

تمرین ویژه

11/13±1/15

11/10±1/16

سرعتي (ثانيه)

تمرین عمومي

11/11±7/55

11/07±3/12

توان هوازی (دقيقه/کيلوگرم/ميلي

تمرین ویژه

13/11±25/32

01/51±7/11

ليتر)

تمرین عمومي

10/25±6/16

16/16±6/71

تمرین ویژه

2312/53±217/13

2311/31±216/57

تمرین عمومي

2211/56±211/11

2106/16±213/01

تمرین ویژه

611/16±76/12

610/06±76/52

تمرین عمومي

611/67±221/51

765/01±15/01

تمرین ویژه

131/01±71/36

070/61±15/50

تمرین عمومي

151/16±16/60

011/12±03/13

تمرین ویژه

002/13±71/11

656/17±71/61

تمرین عمومي

053/11±12/13

617/11±62/11

تمرین ویژه

7/72±2/16

3/60±5/11

تمرین عمومي

7/21±2/17

7/10±1/22

تمرین ویژه

27/11±6/11

21/11±6/52

تمرین عمومي

27/36±1/67

27/31±1/16

تمرین ویژه

3/30±5/21

3/31±5/21

تمرین عمومي

3/31±5/27

3/51±5/20

توان انفااری پاها (وات)
حداکثر توان بيهوازی (وات)
حداقل توان بيهوازی (وات)
ميانگين توان بيهوازی (وات)
شاخص خستگي (ثانيه/وات)
درصد خستگي (درصد)
سرعت دویدن (ثانيه)
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جدول  . 0نتایج آمار استنباطي مربوط مطالعة تحقين (ميانگين  ±انحراف استاندارد)
شاخص آماری

درصد ضريب تأثیر
گروه تمريني ويژه

متغیر

ارزش
(تفاوت معنيداری)

گروه تمريني عمومي

حداکثر توان بيهوازی (وات)

 5/2درصد

 21/21درصد

5/55



ميانگين توان بيهوازی (وات)

 25/32درصد

 16/1درصد

5/50



شاخص خستگي (ثانيه/وات)

 -05/11درصد

 2/7درصد

5/55



توان انفااری پاها (وات)

 5/16درصد

 6/27درصد

5/55



توان هوازی (دقيقه/کيلوگرم/ميلي ليتر)

 13/66درصد

 1/23درصد

5/51



درصد خستگي (درصد)

 -35/61درصد

 5/11درصد

5/55



سرعت دویدن (ثانيه)

 -5/11درصد

 -1/11درصد

5/55



* تفاوت قابل مالحیه یا معني دار بودن
جدول  .6اطالعات آمار استنباطي متغييرهای تحقين در گروه تمریني ویژه و عمومي
شاخص آماری

متغیر

درصد ضريب تأثیر
گروه تمريني

گروه تمريني

ويژه

عمومي

خطای
استاندارد
تفاوت

تفاوت میانگینها

درجة

ارزش t

آزادی

(  tمحاسبه شده)

میانگینها

ارزش p
(تفاوت
معنيداری)

حداکثر توان بيهوازی

 5/2درصد

 21/21درصد

5/53

-5/21

25

-1/11

5/55

ميانگين توان بيهوازی

 25/32درصد

 16/1درصد

5/57

-5/26

25

-1/21

5/50

شاخص خستگي

 -05/11درصد

 2/7درصد

5/56

-5/01

25

-1/73

5/55

توان انفااری پاها

 5/16درصد

 6/27درصد

5/52

-5/50

25

-0/26

5/55

توان هوازی

 13/66درصد

 1/23درصد

5/57

5/21

25

1/75

5/51

درصد خستگي

 -35/61درصد

 5/11درصد

5/50

-5/32

25

-6/20

5/55

سرعت دویدن

 -5/11درصد

 -1/11درصد

5/55

5/57

25

26/76

5/55

حداکثر سرعت دویدن

 1/16درصد

 2/21درصد

5/52

5/53

25

2/65

5/23

حداقل توان بيهوازی

 31/27درصد

 31/37درصد

5/25

5/52

25

5/26

5/17

 -6/17درصد

 -1/11درصد

5/51

5/51

25

2/53

5/31

زمان کلي توانایي تکرار
دوهای سرعتي

35

اثر تمرين ويژه و معمول آماده سازي بسکتبال ...

بحث و نتیجه گیری


حداكثر سرعت دويدن و توان انفجاری پاها

پس از شش هفته تمرین آمادهسازی ویژه و عمومي بازیکنوان بسوکتبال ،حوداکثر سورعت دویودن در گوروه
تمریني ویژه  1/16درصد و در گروه تمریني عمومي  2/21درصد بهبود پيدا کرد کوه اخوتالف معنويداری را
بين ميانگينهای دو گروه نشان نميداد .جهت ارزیابي حداکثر سرعت دویدن در این پژوهش از آزمون یویو
استفاده شد .حداکثر سرعت دویدن در تحقين حاضر برای هر دو گروه تمریني بهبود یافت که این پيشرفت
با مطالعات نيك استون ( )1557مطابقت دارد .نيك استون پس از شش هفته تمرین دایرهای ویوژه و عموومي
بسکتبال در گروه تمریني ویژه  1/1درصد و در گروه تمریني عمومي  3/1درصد پيشورفت را گوزارش کورده
است ( .)21اغلب متخووان ورزشي عقيده دارند ویژگي سرعت از هنگام تولد و به صورت ژنتيکوي تعيوين
شده و به ترکيب تار عضالني و نوع تارها بستگي دارد .سرعت و حداکثر سرعت دویدن به صورت مداوم و
پيوسته از  0تا  27سالگي افزایش ميیابد و بهتر ميشود ( .)1ممکن است دليل بهبود و پيشرفت کم حوداکثر
سرعت دویدن در هر دو گروه تمریني در تحقين حاضر این باشد که بازیکنان از ردة سني بزرگساالن بودهاند
و سرعت دویدن در این گروه سني تاحدودی به حداکثر رشد خود رسيده و قابليوت رشود کموي را از خوود
نشان داده است.
در این تحقين جهت ارزیابي توان پاها از آزمون پرش عمودی سارجنت 2اسوتفاده شود .پوس از شوش هفتوه
تمرین آمادهسازی ویژه و عمومي بازیکنان بسکتبال توان انفااری پاها در گروه تمریني ویوژه  5/16درصود و
در گروه تمریني عمومي  6/27درصد بهبود پيدا کرد که اختالف معنيداری را بين ميانگينها نشوان مويدهود.
نتایج تحقين حاضر با نتایج تحقيقوات التوين و همکواران ( )2111کوه پيشورفت زیوادی را بعود از تمرینوات
آمادهسازی عمومي بسکتبال در توان پاها (فرمول توان لویيس) گزارش کردنود مطابقوت دارد ( .)21چنودین
تحقين و توصيف ضد و نقيض دربارة تأثيرات برنامههای تمریني خارج از فوول بور ارتفواع پورش عموودی
بازیکنان رشتههای ورزشي مختلف گزارش شده است .هانتر و همکاران ( )2117بهبود معنيداری در ارتفواع
پرش عمودی ( 1تا  21درصد) در دانشاویان سال اول تا سال آخر گزارش کردنود ( .)21یافتوههوای تحقيون
کنوني با تحقين هانتر و همکاران مطابقت دارد .پيشرفت و بهبود توان پاها در گروه تمریني عموومي ممکون
است به این دليل باشد که از تمرینات مقاومتي استفاده شده و در نتياه افزایش در واحدهای حرکتي تحریك
شده ،سرعت هدایت پيام عوبي یا فعاليت هومزموان واحودهای حرکتوي رخ داده اسوت ( .)2ميلور و بوراون
( )2170دریافتند که پس از ورزش ،افزایش قدرت و توان پاها به ميزان بيشتر فراخوواني واحودهای حرکتوي
مختلف وابسته است .افزون بور ایون کوومي و همکوارانش ( )2171در تبيوين قودرت برتور ،گسوترش دامنوة
تحریكپذیری همزمان واحدهای حرکتي را مطرح کردند .سراناام گورچمن ( )2170گسوترش هسوته نورون
حرکتي حاصل از فعاليت بدني را بهمنزلة بروز تغييرات مورفولوژیك عوب حرکتي درگير دانست کوه پيامود
1. Sargent vertical Jump test
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سازگاریهای ورزشي است ( .)21توان پاها در گروه تمریني ویژه تنها مقدار ناچيزی بهبود پيدا کرد کوه ایون
ممکن است دالیل متفاوتي داشته باشد .احتماالً تمرینات آمادهسازی گروه تمریني ویژه به دليل متمایلبودن به
متابوليسم هوازی و استقامتي در بهبود توان پاها تغييرات الزم را بهوجود نياورده باشد.


زمان كلي توانايي تكرار دوهای سرعتي و درصد خستگي

در بسياری از ورزشهای تيمي از جمله بسکتبال ،هاکي و فوتبال توانایي تکرار فعاليتهای سرعتي با فواصل
بازیافت کوتاه از شاخصهای مهم آمادگي کار ورزش محسوب ميشود .برای تعيين توانوایي تکورار دوهوای
سرعتي ( 2)RSAدر تحقين حاضر از آزمون  RHIETاستفاده شد .زمان کلي تکرار دوهای سرعتي در گروه
تمریني ویژه  -6/17درصد و در گروه تمریني عمومي  -1/11درصد بهبود یافته است .چنين برداشت ميشود
که پيشرفت در توانایي تکرار دوهای سرعتي با کاهش زمان کلي برای کامل کردن چنين دوهایي مرتبط است.
این پيشرفت و تغيير مثبت در زمان کلي تکرار دوهای سرعتي گروه تمریني ویژه شبيه تحقيقوات قبلوي (اوج،
بيشاپ ،گودمن و داوسون )1550 ،است که گزارش کرده بودند توانایي تکرار دوهای سورعتي پوس از پونج
هفته تمرین تناوبي ویژه پيشرفت بيشتری نسبت به تمرین عمومي حاصل ميکند ( .)21با اینکه اختالف زمان
کلي تکرار دوهای سرعتي در دو گروه تمریني معنيدار نبود ،پيشرفت و اعداد بهدست آمده با مطالعات نيوك
استون ( )1557مطابقت دارد .نيك استون تمرین دایرهای ویژه و عمومي بسکتبال را مقایسه و گزارش کرد که
پس از شش هفته تمرینات مذکور ،در گروه تمریني ویوژه  -1/2درصود و در گوروه تمرینوي عموومي -1/7
درصد در زمان کلي تکرار دوهای سرعتي پيشرفت حاصل شده است ( .)21اختالف نواچيز اعوداد بوهدسوت
آمده با مطالعة نيك استون ممکن است به دليل سن و سوط مهوارت ورزشوکاران شورکتکننوده در ایون دو
پژوهش باشد .نتایج تحقين حاضر در مورد درصد خستگي نشان ميدهد که در گوروه تمرینوي ویوژه درصود
خستگي  -35/61بهبود یافته است ،اما در گروه تمریني عمومي پيشرفتي مشواهده نمويشوود .ایون نتياوه بوا
مطالعات بارك و ليون ( )2172همسو است .بارك و ليون دربارة دو دسته از ورزشکاران استقامتي و سرعتي
پژوهشي اناام دادند و به این نتياه رسيدند که ورزشکاران سرعتي آستانة خستگي پایينتری از ورزشوکاران
استقامتي دارند .بنابراین سازوکار خستگي در ورزشکاران استقامتي کندتر و دیرتر فعال ميشوود ( .)23چوون
تمرینات گروه تمریني ویژه نسبت به گروه تمریني عمومي تمایل بيشتری به سمت متابوليسم هووازی داشوته
است ،دیرتر دچار خستگي شدهاند .به سبب اینکه ارزش عددی درصد خستگي منتج از ارزشهای کندتورین
و سریعترین زمان تکرار دوهای سرعتي است ،هرچقدر فاصلة این دو عدد کمتر باشد ،درصد خسوتگي عودد
کوچكتری ميشود که گروه تمریني ویژه به علت کمتربودن فاصولة کنودترین و سوریعتورین زموان دوهوای
سرعتي ،درصد خستگي کمتری را نسبت به ورزشکاران گروه تمرینوي عموومي از خوود نشوان داده و دیرتور

1. Repeated sprint ability
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دچار خستگي شدهاند .در جریان تکرار دوهای سرعتي تقليل ذخایر 2Pcrو کاهش  PHموایع بوين سولولي
ممکن است با برونده تواني و سرعت بروز خستگي مرتبط باشد که در این صورت درصد خستگي کمتور در
گروه تمریني ویژه را ميتوان به بهبود توان هوازی یا افزایش ظرفيت بافری خون نسبت داد ( .)21سازگاری
های هوازی که در گروه تمریني ویژه صورت گرفته از دالیل اوليه این بهبود است .این سوازگاریهوا ممکون
است پاسخگوی بسياری از پيشرفتهای حاصلشده باشد .از این نوع سازگاریهوا مويتووان افوزایش توراکم
مویرگي ،تغيير نوع تار عضالني ،ذخيرة ميوگلوبين بيشتر در عضله ،افزایش تعداد ميتوکنودریهوای عضوله و
افزایش آنزیمهای اکسایشي را نام برد .برای مثال توليد مویرگي بيشوتر ( ،)21افوزایش آنوزیمهوای اکسایشوي
( )20،26و افزایش حام ميتوکندریها ( )27در عضوالت ورزشوکاران اسوتقامتي دیوده شوده اسوت .درصود
خستگي کم در گروه تمریني ویژه ممکن است به دليل کاهش کمتر و بازسازی بيشتر کراتين فسوفات عضوله
نسبت به گروه تمریني عمومي حين اناام آزمون باشد .اطالعات و نتایج بهدست آمده از تحقين کنوني بورای
گروه تمریني ویژه و عمومي یافتههای بيشاپ و اسپنسور ( )1551و هميلتوون و همکواران ( )2112را تأیيود
ميکند .این محققان گزارش کردهاند ورزشکاران ورزشهای تيموي کوه تمرینوات سونتي و عموومي را اناوام
دادهاند قادر به اناام کار بيشتری هستند ،اما کمتر ميتوانند برونده توواني خوود را در طوي آزموون ()RSA
حفظ کنند.


توان هوازی (حداكثر اكسیژن مصرفي)

در تحقين حاضر از آزمون چندمرحلهای  15متر رفتوبرگشت برای ارزیابي توان هوازی بازیکنوان بسوکتبال
استفاده شد .پس از شش هفته تمرین آمادهسازی ویژه و عمومي بازیکنان بسکتبال حداکثر اکسيژن مورفي در
گروه تمریني ویژه  13/66درصد و در گروه تمریني عمومي  1/23درصد پيشرفت کرده که نشاندهندة وجود
اختالف معنيدار بين ميانگينهای دو گروه است .گروه تمریني ویژه پيشرفت قابول توجوة نسوبت بوه گوروه
تمریني عمومي از خود نشان داده است .این تفاوت ممکن است به دليل تفاوت در نوع تمرین باشد .تمرینات
گروه تمریني ویژه متمایل به هوازی و گروه تمریني عمومي متمایل به بيهوازی است .نيك اسوتون در سوال
 1557پس از شش هفته تمرین دایرهای ویژه و عمومي آمادهسازی بازیکنان بسکتبال گزارش کرد که در گروه
تمریني ویژه که تمرین دایرهای ویژه را به صورت اینتروال اناام داده بودند  1/1درصود و در گوروه تمرینوي
عمومي  21/1درصد پيشرفت مشاهده شد ( .)21اختالف پيشرفت بهدست آموده در مطالعوة نيوك اسوتون بوا
تحقين حاضر ممکن است بهدليل زمان اجرای تحقين ،ردة سني ،سابقة ورزشي ورزشوکاران شورکتکننوده و
نوع تمرینات باشد .تحقين حاضر خارج از فول مسابقات بسکتبال و در ردة سوني بزرگسواالن باشوگاههوای
دستة یك بسکتبال کشور اجرا شده است ولي مطالعة نيك استون در فول مسابقات و در ردة سني نوجوانوان
دبيرستاني بسکتباليست صورت گرفته است .بهبود بيشتر حداکثر اکسيژن مورفي در گروه تمریني ویژه ممکن
1. Phosphocreatin
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است به افزایش چگالي مویرگي ،اندازه و تعداد ميتوکندری ،افزایش غلیت آنزیمهای هوازی مثل سوکسينات
دهيدروژناز و سيترات سنتتاز نسبت داده شود .با توجه به اینکه تمرینات گروه تمریني ویژه متمایل به هوازی
بوده ،ممکن است تغييرات حاصل در اثر تمرینات هوازی در این گروه تمریني بهوجود آمده باشد .مطالعوات
اخير نشان داده است استقامت هوازی برای داشتن عملکردی موفن در رشتة ورزشي بسکتبال مورد نياز است
(عبدالکریم ال فازا و الآتي 1557 ،بيشاپ و رایت 1556 ،مك اینز ،کارلسون ،جونز و مك کنا.)21()2110 ،


اوج ،میانگین و حداقل توان بيهوازی و شاخص خستگي

در گروه تمریني ویژه پس از شش هفته تمرین دایرهای ویژة آمادهسازی بازیکنوان بسوکتبال کوه بوه صوورت
اینتروال اناام ميشد حداکثر ،حداقل و ميانگين توان بيهوازی و شاخص خسوتگي بوه ترتيوب  5/2درصود،
 31/27درصد 25/32 ،درصد و  -05/11درصد پيشرفت نشان دادند .همچنين در گروه تمرینوي عموومي نيوز
پس از شش هفته تمرینات عمومي آمادهسازی بازیکنان بسکتبال حداکثر توان بيهوازی 21/21درصد ،حداقل
توان بيهوازی 31/37درصد ،ميانگين توان بيهوازی  16/1درصد و شاخص خستگي  2/7درصد بهبوود پيودا
کرده است .اختالف بين ميانگينها در حداکثر توان بيهوازی ،ميانگين توان بويهووازی و شواخص خسوتگي
معنيدار بوده ،ولي در مورد حداقل توان بيهوازی اختالف قابل مالحیهای مشاهده نشد .طي مطالعوهای کوه
بارك و ليون ( )2172اناام دادند نشان داده شد که ورزشکاران سرعتي آستانة خستگي کمتوری را نسوبت بوه
ورزشکاران استقامتي تاربه ميکنند .بنابراین با توجه به این یافتة بوارك و ليوون سوازوکارهوای خسوتگي در
ورزشکاران استقامتي کندتر صورت ميگيرند .تمرین آمادهسازی گروه تمریني ویژه چون به صوورت تنواوبي
اناام ميشد و تا حدودی متمایل به هوازی بود ،ممکن است در گروه تمریني ویژه شاخص خستگي کمتوری
نسبت به گروه تمریني عمومي بهدست آمده باشد .چون ارزش عددی شاخص خسوتگي منوتج از ارزشهوای
عددی حداکثر و حداقل توان است ،هر چقدر فاصلة این دو عدد کمتر باشد ،شاخص خستگي مقدار کمتوری
را نشان ميدهد ( .)7در این تحقين در ورزشکاران گروه تمریني ویژه بوهعلوت کومبوودن فاصولة حوداکثر و
حداقل توان ،شاخص خستگي مقدار کمتری را نسبت به ورزشکاران گروه تمریني عموومي نشوان مويدهود.
بنابراین شاخص خستگي نشاندهندة ميزان توانایي فرد در برابر خستگي است که در گروه تمرینوي ویوژه در
این متغير سازگاری بهتری صورت گرفته است .شاخص خستگي نشاندهندة افت توان در ورزشکاران است
هرقدر این مقدار پایينتر باشد ،آزمودني از توانایي تداوم باالتری در اجرای فعاليتهای بيهوازی برخووردار
است ( .)1گروه تمریني ویژه اوج توان باالتری را پس از اناام تمرینات نسبت به گروه تمریني عمومي نشان
نداده ،اما بهتر قادر به حفظ برون ده تواني خود بوده است .شاید به همين دليل در این گروه تمریني شواخص
خستگي کمتری بدست آمده است .برای تعيين توان بيهوازی در این تحقين از آزمون  RASTاستفاده شود.
طبن تحقيقات به عمل آمده ،حداکثر توان دامنهای بين  2501تا  676وات دارد ( .)1تغييرات حداکثر تووان در
گروه تمریني ویژه کم و ناچيز بوده ،بنابراین ممکن است تمرین دایرهای ویژة آمادهسازی بازیکنوان بسوکتبال،
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پيشرفتهای بيهوازی مانند سرعت دویدن و توان انفااری را کاهش داده باشد ( .)21پيشرفت کمتر حداکثر
توان بيهوازی در گروه تمریني ویژه با یافتههای تاوینو ،باورزو آرچور ( )2110مطابقوت دارد .ایون محققوان
دریافتند که روشهای عمومي آمادهسازی بازیکنان رشتة ورزشي بسکتبال بوه طوور کلوي بيشوتر متمایول بوه
افزایش توان و ظرفيتهای بيهوازی هستند تا توان و ظرفيتهای هوازی ( .)15برای بسياری از ورزشکاران
توانایي حفظ یك فعاليت شدید که به انرژی فوقالعوادهای در زموان معوين نيواز دارد از اهميوت چشومگيری
برخوردار است که در این حالت تأمين انرژی از منابع بيهوازی (سوخت و ساز بيهوازی) حاصل مويشوود
( .)1در تحقين حاضر گروه تمریني عمومي در هر واحد زماني در توليد انرژی بهوسيلة سيستمهای بيهوازی
پيشرفت کرده است .پيشرفتهایي که در گروه تمریني عمومي و ویژه درخووا تووان بويهووازی حاصول
شده ممکن است به دليل سازگاریهای دستگاههای انرژی بيهوازی (دستگاه فسفاژن و گليکوليتيوك) باشود.
این سازگاریها ممکن است در اثر افزایش گليکوژن عضله ،آنزیمهای فسفوریالز ،فسفوفروکتوکيناز ،الکتوات
دهيدروژناز ،کراتين فسفوکيناز ،ميوکيناز ،فسفوکراتين عضله ATP ،یا ظرفيت تامپوني صوورت گرفتوه باشود
( .)0از لحاظ نیری ذخيرة بيشتر کراتين فسفات بدین معني است که در ثانيههوای آغوازین فعاليوت ورزشوي
شدید توان بازسازی  ATPدر حد زیاد ميسر خواهد شد .تمرینات بيهوازی گروه تمرینوي عموومي ممکون
است ظرفيت تحمل عضله دربرابر اسيد انباشتهشده در مرحله گليکوليز بيهوازی را بهبود بخشيده و حالوت
اسيدی تارهای عضالني را کاهش داده باشد .همچنين افزایش ظرفيوت توامپوني ،کواهش  PHسولولي را بوه
تأخير مياندازد و در فعاليتهای شدید این بهبود باعث ميشود دفع یونهای هيدروژن آزادشده بهتر صورت
گيرد .افزایش ظرفيت تامپوني باعث ميشود که عضالت برای مدت طوالنيتری انرژی توليد کنند (.)1


سرعت دويدن

سرعت دویدن پس از شش هفته تمرین در گروه تمریني ویوژه  -5/11درصود و در گوروه تمرینوي عموومي
 -1/11درصد بهبود نشان داد که نشاندهندة اختالف معنيداری بين ميانگين گروههوا اسوت .در ایون تحقيون
جهت ارزیابي سرعت دویدن از آزمون  15متر سرعت استفاده شد .سرعت حرکت حاصول نيوروی انفاواری
است .به همين علت یکي از اهداف اصلي تمرینات سورعتي ،افوزایش سورعت و توانوایي اسوتفاده از نيوروی
حداکثر در حين حرکات خيلي سریع یعني توان عضالني است ( .)6گروه تمریني عموومي ممکون اسوت بوه
دليل استفاده از تمریناتي که ماهيت تواني داشتهاند در دوی سرعت امتيازات بهتری نسبت بوه گوروه تمرینوي
ویژه بهدست آورده باشد .سرعت اجرا به عوامل مختلفي بستگي دارد ،از جمله عوامول تعيوينکننودة سورعت
ميتوان به سازوکارهای عوبي -عضالني ،روندهای سوختوساز ،تعداد سارکومرهای فعال در تار عضوالني،
ترکيب واحد حرکتي ،حداکثر سرعت تارهای عضالني در رابطه با سرعت چرخة پل عرضي و فعاليت آنوزیم
 ATPaseاشاره کرد که گروه تمریني عمومي نسبت به گروه تمریني ویژه در عوامل فوق بهبوود و پيشورفت
بيشتری داشته است ( .)6تحقيقات بسياری دربارة سرعت حرکت و زموان واکونش اناوام شوده اسوت .طوي
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سالهای متمادی مربيان و قهرمانان بر این عقيده بودهاند که تمرینات قدرتي در سرعت افراد اثرات زیانآوری
دارد اما یافتههای تحقيقات بعدی خالف این را ثابت کرد .کارپوویچ و همکاران نشان دادند که تمرین با وزنة
صحي سبب توسعه سرعت حرکت ميشود .یافتههای این تحقين با یافتههای جانسون دربارة گوروه تمرینوي
عمومي همسو است .جانسون عقيده داشت که تمرینات ایستا و پویا هر دو موجب توسوعة سورعت حرکوت
ميشوند که گروه تمریني عمومي از هر دو نوع تمرین ایستا و پویا استفاده کرده اسوت .کوردار در تحقيقوات
خود به این نتياه رسيد که تمرینات پویا و ایستا بر زمان واکنش تأثير زیادی دارند ( .)1در کل پيشورفتي کوه
گروه تمریني عمومي در دوی سرعت بهدست آورده با نتایج تاوینو ،بواورز و آرچور ( )2110مطابقوت دارد.
این محققان به این نتياه رسيدند که روش آمادهسازی سنتي و عمومي بازیکنان بسکتبال تمرکوز بيشوتری بور
بهبود و پيشرفت توانایيهای بيهوازی دارد تا هوازی ( .)1در گروه تمرینوي عموومي جهوت بهبوود سورعت
دویدن از تمرینات عمومي آمادهسازی استفادهشده که شامل تمرینات سرعتي نيز ميشد ممکن است به همين
دليل در سرعت دویدن آنها نسبت به گروه تمرینات ویژه پيشرفت بيشتری حاصل شده باشد .طبن تحقيقات
قبلي روشهای آمادهسازی عمومي بسکتبال تمرکز بيشتر بر بهبود توانایيهای بيهوازی دارند و چوون گوروه
تمریني عمومي از اینگونه تمرینات استفاده کرده است بعد از شش هفته تمرین پيشرفت بيشتری نسوبت بوه
گروه تمریني ویژه بهدست آورده است (.)15 ،21
نتیجهگیری
در این تحقين اثر تمرینات دایرهای ویژه و عمومي آمادهسازی بر آمادگي جسماني و فيزیولووژیکي بازیکنوان
تمرینکردة بسکتبال مرد بزرگسال مورد بررسي قرار گرفت .نتایج تحقين نشان ميدهد که اثر تمرینات ویوژة
آمادهسازی بسکتبال بر پيشرفت و بهبود توان هوازی ،شاخص و درصد خستگي نسبت به تمرینوات عموومي
آمادهسازی این رشتة ورزشي قابل مالحیهتر است .همچنين نتایج این تحقين نشان ميدهد که اثور تمرینوات
عمومي آمادهسازی بازیکنان بسکتبال بر توان انفااری پاها ،حداکثر توان بيهوازی ،ميانگين توان بيهوازی و
سرعت دویدن نسبت به تمرین دایرهای ویژة آمادهسازی این رشتة ورزشي قابل مالحیهتر است .نتایج تحقين
حاضر نشان ميدهد که بين ميانگينهای دو گروه در حداکثر سرعت دویدن ،زمان کلي تکرار دوهای سورعتي
و حداقل توان بيهوازی تفاوت معنيداری وجود ندارد .بنابراین ميتوان جهت بهبوود و پيشورفت ایونگونوه
متغيرها از تمرینات ویژه در کنار تمرینات عمومي آمادهسازی بازیکنان بسکتبال استفاده کرد.
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Abstract
Aim: The aim of this study was to determine the effect of basketball specific
and general training on physical and physiological fitness in male basketball
players trained. Methodology: The statistical population of this research was
18 basketball players trained invited to Asad Abad preparation camp. 12
players out of the total number participated in this study were ranked by fitness
level and randomly assigned to a specific (N=6) and general training groups
(N=6). Each player completed a special questionnaire to be healthy during the
study period. The specific and general training groups have performed the
trainings in interval model three sessions per week for 6 weeks; each session
was 40 minutes. Results: Cohen’s effect coefficient percent and independent
samples t-test were used to analyze the data collected in pre-test and posttest. Significant differences were shown in aerobic power, feet explosive
power, fatigue index, fatigue percentage, maximum anaerobic power, mean
anaerobic power, and running sprint (P≤0/05). There were no significant
differences in maximum running sprint; total time repeated running sprint
ability, minimum anaerobic power, agility, and distance running (P≤0/05).
Conclusion: The results of this study have suggested that the basketball
movement specific training circuit should be used to improve aerobic power,
fatigue index, and fatigue percentage. Also, classical training has suggested in
order improving feet explosive power, maximum anaerobic power, means
anaerobic power, and running sprint.
Key words: basketball players trained, basketball specific training, basketball
classical training, physical fitness, physiological fitness
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