..

نوین

سال اول شماره ( 1پياپي  )1پاییز 1393

مقایســة اثر بیتمرینی و تمرین مجدد در شش حرکت
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بيتمرينی و تمرین مجدد از رويدادهاي
ورزشی هستند كه اكثر ورزشكاران با آن مواجه
ميشوند .بیتمرینی اغلب با كاهش قابليتهاي
ورزشكاران همراه است ،در حالی که برگشت
به تمرین پس از بیتمرینی اغلب نتایج مشابهی
در مطالعات نشان نمیدهد ( .)4زماني كه تمرين
قطع ميشود ،ورزشكار در معرض خطر ابتال به
اختالالت فيزيولوژي و در نتيجه عملكردي قرار
ميگيرد كه اسريل ( )2آن را نشانة كاهش تمرينات
يا به عبارت ديگر بيتمرينی مينامد .بیتمرینی
ممکن است به دنبال برنامهای از قبل طرحريزي
شده (برای مثال ،در دورههاي انتقال ،مانند فصل
خارج از مسابقه) يا بدون برنامهریزی قبلی و به
صورت ناگهانی (مثل آسيب ورزشی ،بيماري،
سانحه ،يا محروميت ورزشي) اتفاق افتد .مدت
بيتمريني ممکن است از چندين هفته تا حتي چند
سال ادامه داشته باشد ( .)5به همین ترتیب ،نشان
داده شده است كه پس از یک دورة بیتمرینی،
دستیابی به قابلیتهای فيزيولوژي پیش از دورة
بیتمرینی با تمرین مجدد يا بهبود آن نيازمند
تمرينات شديدتري است (.)10
بسياري از محققان از كشورهاي مختلف
آثار بيتمريني ،و به طور عمده از يك تا چندين
هفته را بر بسياري از مشخصههاي فيزيولوژي
و آنتروپومتري بررسي کردهاند .همانگونه که با
اجراي تمرين ،قدرت به دست ميآيد ،سازوکار
سارکوپنی 1یا کاهش تودة عضالنی به تغييرات
قدرت و توان طي دورههاي بيتمريني میانجامد

( .)25همزمان با وقوع بیتمرینی ،تواناييها
و سازگاريهاي به دست آمده بر اثر تمرين ،از
دست میرود .اصليترين عاملي كه به تقويت و
توسعة قابليتهاي زيستحرکتي (قدرت ،سرعت،
و استقامت) لطمه وارد ميسازد ،مسئلة بيتمريني
يا دور شدن ورزشكار از نظم و انسجام تمرينات
ورزشي روزانه و مناسب است (.)6
از طرف دیگر ،یكي از مهمترين موضوعاتي
كه بايد مورد توجه مربيان و ورزشكاران قرارگيرد،
موضوع برگشتپذيري يا به عبارتي انجام تمرینات
مجدد است .یافتههای اکثر مطالعات حاکی از عدم
برگشت قابلیتهای از دست رفته در طول دورة
بیتمرینی است .به طور نمونه ،تافه و همکارانش
( )25نشان دادند قدرت عضالت چهارسر ران
و همسترینگ پس از دوازده هفته تمرین مجدد
متعاقب  24هفته بیتمرینی دوباره به سطح اولیه
برنمیگردد و همچنان پایینتر از سطح اولیه باقی
میماند.
به همین ترتیب ،هاستون و همکارانش ()15
نشان دادند حتی بر اثر دورة کوتاهی از بیتمرینی،
تغییرات معناداری در ظرفیت فیزیولوژی و
عملکردی دوندگان حرفهایی بهوجود میآید و
دورة طوالنیتری از تمرین مجدد الزم است تا
سازگاری دوبارة خود را بهدست آورند.
در این راستا ،یافتههای گادفری و همکارانش
( )10حاکی از آن است که دورة تمرین مجدد باید
به طور قابل مالحظهای طوالنیتر از دورة بیتمرینی
باشد تا ورزشکار بتواند به سطح عملکرد قبل از
دورة بیتمرینی دست یابد.
1. Sarcopenia
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والکليز و همکارانش ( )28نشان دادند بعد از سه
ماه بيتمريني کاهش  12درصدی در قدرت باالتنة
آزمودنیها مشاهده میشود .در این مطالعه نشان داده
شد که بخش قابل توجهي از سازگاريهاي ايجاد
شده در طول بيتمريني از دست ميرود و عملکرد
افت قابل توجهي نشان ميدهد.
کاروالیو و همکارانش ( )9در تحقیق دیگری
نشان دادند در طول سه ماه دورة بيتمريني،
ورزشکاران رشتة بدنسازی به طور ميانگين 3
کيلوگرم از وزن بدن خود را از دست میدهند که
این کاهش وزن با کاهش عملکرد نیز همراه بود.
در این راستا ،سياهكوهيان و همکارانش ( )6به
بررسي تأثير بيتمريني بر عملكرد و تركيب بدن
وزنهبرداران نخبه پرداختند .نتايج به دست آمده
بيانگر آن بود كه ركورد وزنهبرداران در شش حرکت
اصلی وزنهبرداری به طور معناداري كاهش داشت،
این در حالی بود که وزن بدن آزمودنیها بدون
تغییر ماند .نکتة قابل توجه در پژوهش سیاهکوهیان
و همکارانش کاهش تودة بدون چربي و افزایش
درصد چربي ( )%Fatبدن وزنهبرداران بود.
از آنجا که برنامههاي تمريني وزنهبرداران،
موجب افزايش قابلمالحظهاي در قدرت و توان
ميشود ،برخالف اغلب رشتههای ورزشی ،وزن
بدن وزنهبرداران در طول بیتمرینی ،نه تنها افزایش
نمییابد ،بلکه دچار کاهش قابل توجهی میشود که
میتوان آن را به کاهش تودة بدون چربی در طول
مدت بیتمرینی و آتروفی عضالنی نسبت داد (.)5
هنوود و تافه ( )14به بررسی تأثیر دورههای
بیتمرینی و تمرین مجدد بر قدرت و توان عضالنی
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پرداختند .این محققان برنامهایی مشتمل بر  24هفته
بیتمرینی و متعاقب آن  12هفته تمرین مجدد
را روی افراد مسن اجرا کردند .نتایج این مطالعه
نشان داد بیتمرینی منجر به کاهش قدرت و توان
عضالنی میشود و با انجام تمرینات مجدد ،به
سطح اولیه برمیگردد ( .)14این در حالی است
که استارون و همکارانش ( )24نشان دادند انجام
تمرین مجدد به مدت شش هفته منجر به جلوگیری
از پدیدة میوستیتوسیس( 1افزایش غیرطبیعی ذرات
چربی در سیتوپالسم سلولهای عضالنی) میشود.
در نتیجه ،در سطح مقطع تارهای تندانقباض افزایش
قابل توجهی مشاهده میشود ( .)24بهطورکلی ،متون
ی گسترهای
پژوهشی نشان میدهند نتايج پژوهش 
از تغييرات جزئي تا تغییرات اساسی در نتیجة
بیتمرینی و تمرین مجدد در شاخصهاي مورد
مطالعه آشکار است.
گرچه در طول دورة بيتمرينی متغیرهای
فيزيولوژي کاهش قابل توجه و معناداري دارد و در
نتیجه عملكرد ورزشكاران افت پیدا میکند ،با این
حال ،آثار تمرین مجدد پس از بیتمرینی به دلیل
نبود دادههای علمی در خصوص وزنهبرداران جوان
و نخبه ،همچنین نتایج متنوع و گاه ضدونقیض
در متون پژوهشی ،هنوز در هالهای از ابهام باقی
مانده است .به عبارت دیگر ،معلوم نیست آیا در
وزنهبرادران جوان ،چهار هفته تمرین مجدد آثار دو
هفته بیتمرینی را از بین میبرد و اجراهای ورزشی
را به سطوح پیش از بیتمرینی برمیگرداند؟ چرا
که با توجه به جایگاه رشتة وزنهبرداری در ایران
و وجود مناسبتهای ویژه مانند فصل انتقال دو
1. Myosteatosis
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هفتهایی و ایام تعطیالت عید نوروز که در آن
ورزشکاران به مدت دو هفته با بیتمرینی اجباری
مواجه میشوند ،این سؤال در ذهن پیش میآید
که اوالً دو هفته بیتمرینی اجباری چه آثاری بر
اجراهای وزنهبرداران جوان بر جای میگذارد؟ ثانی ًا
آیا چهار هفته تمرین مجدد آثار دو هفته بیتمرینی
را از بین میبرد و اجراهای ورزشی را به سطوح
پیش از بیتمرینی برمیگرداند؟ و ثالث ًا اینکه اندازة
اثر بیتمرینی و تمرین مجدد در وزنهبرداران جوان
و نخبه چگونه است.
از اینرو ،با عنایت به نبود دادههای علمی
کافی در خصوص مقایسة اثر بيتمريني کوتاهمدت
(پانزده روزه) و تمرین مجدد بر حرکتهای اصلی
در بین وزنهبرداران جوان و نخبه ،پژوهش حاضر
با هدف ارزیابی مقایسة اثر پانزده روز بيتمريني
و سی روز تمرین مجدد بر شش حرکت اصلی

(یکضرب ،دوضرب ،یکضرب قدرتی ،دوضرب
قدرتی ،جلو پا ،و پشت پا) وزنهبرداران نخبه به
اجرا درآمد.

روششناسي
آزمودنیها
آزمودنیهای پژوهش حاضر ده وزنهبردار
داراي سوابق قهرماني در مسابقات کشوري،
بينالمللي و آسيايي تشکیل داد (جدول  .)1در
ابتدا ،تمام آزمودنيها پرسشنامة ویژة ارزيابي
جسمانی و تغذیهایی را تكميل کردند .به منظور
رعایت مالحظات اخالقي ،تمام مراحل پژوهش
به اطالع آزمودنيها رسید .سپس ،همة آزمودنیها
براي شرکت در برنامة پژوهش رضايتنامة کتبی
خود را تکمیل و امضا کردند (.)1

جدول  .1مشخصات جسمانی و ترکیب بدنی آزمودنیها
ﺳﻦ

ﻗﺪ

وزن

ﭼﺮﺑﻲ

ﺗﻮدة ﺑﺪون ﭼﺮﺑﻲ

ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ

)ﺳﺎل(

)ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ(

)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(

)درﺻﺪ(

)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(

)ﺳﺎل(

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±

18±

174/35±

89/80±

12/12±

77/70±

5/2±

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر

1/76

6/05

20/97

6/31

11/78

0/46

ﻣﺘﻐﻴﺮ

با توجه به نتایج پرسشنامه ،هشت نفر به دلیل
آسیب در ناحیة کتف ،کمر و زانو؛ پنج نفر به دلیل
استفاده از مکملهای غیرمجاز و چهار نفر به دلیل
بیماری سرماخوردگی از روند تحقیق کنار گذاشته
شدند .از اینرو ،از بین  27وزنهبردار جوان و
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نخبه که روزانه یک جلسه تمرین انجام میدادند،
با هماهنگی هیئت وزنهبرداری استان اردبیل و
مربیان تیم استان ،ده نفر که به طور منظم در برنامة
تمرینات شرکت داشتند و بدون غیبت از جلسات
تمرین ،برنامة خود را دنبال کردند ،نمونة مورد

را ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﺪت وﺣﺠﻢ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .در دورة اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﺠﺪد ،وزﻧﻪﺑﺮدارن ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻲ روز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺑﺎ ﺷﺪت ،ﻣﺪت ،و
ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﻗﺒﻠﻲ اداﻣﻪ دادﻧﺪ .رﻛﻮردﻫﺎ و اﻧﺪازهﮔﻴﺮيﻫﺎي ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻲﺗﻤﺮﻳﻨﻲ و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﺠﺪد،
دکتر معرفت سیاهکوهیان ،فرهاد عظیمی ،آیدین ولیزاده
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ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﺠﺪد،
در آﺧﺮﻳﻦ روز ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻗﺒﻞ از ﺑﻲﺗﻤﺮﻳﻦ ،اوﻟﻴﻦ روز ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ و در آﺧﺮﻳﻦ روز ﻫﻔﺘﺔ ﭼﻬﺎرم

اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺷﺪ ) .(7ﻫﻤﺔ آزﻣﻮدﻧﻲﻫﺎ ﭘﻴﺶ از رﻛﻮردﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﺎﻧﺰده ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﮔﺮم ﻛﺮدن را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .در ﻫﺮ ﺳﻪ
برنامة تمرینی شرکت نداشتند .در طول ارزيابي،
مطالعه و به صورت هدفمند انتخاب شدند .با
ﻟﺒﺎس رﺳﻤﻲ
و
اﻣﻜﺎﻧﺎت
ﺑﺎ
ورزﺷﻜﺎران
ﺔ
ﻫﻤ
و
ﺷﺪ
اﻧﺠﺎم
19
ﺗﺎ
16
ﺳﺎﻋﺖ
رﻛﻮردﮔﻴﺮي
ﻣﺨﺘﻠﻒ،
رﻛﻮردﮔﻴﺮي در
متغيرهاي مورد نظر ،فاقد هر گونه بيماري يا آسيب
هماهنگیازبه عمل
نوروز و
اوزان عید
تعطیالت
ﻣﺮﺣﻠﺔ توجه به
جسماني و رواني بودند.
آمده با سرمربی و کادر فنی تیم وزنهبرداری ،هیچ
وزﻧﻪﺑﺮداري ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
یک از آزمودنیها در طول دورة بیتمرینی در هیچ

شکل  .1میکروسیکل برنامة تمرینات آزمودنیها در دورة تمرین و تمرین مجدد
ﻧﻤﻮدار  .1ﻣﻴﻜﺮوﺳﻴﻜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت آزﻣﻮدﻧﻲﻫﺎ در دورة ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﺠﺪد

روش جمعآوري دادهها
ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻤﺮﻳﻦ ،ﺑﻲﺗﻤﺮﻳﻨﻲ و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﺠﺪد
به منظور جمعآوری دادههای مورد نیاز و ارزيابي
انجام دادند .در دورة انجام تمرین مجدد ،وزنهبرداران
تحقيق در
هاي
عملكرد وزن
ﻣﻜﻤﻞ وو ﻣﺘﺪاول
تمرینات باﺗﻤﺮﻳﻨﺎت
انجامﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم
اﺻﻠﻲ
ﺣﺮﻛﺖ
اوزان ﺷﺎﻣﻞبهﺷﺶ
آزﻣﻮدﻧﻲﻫﺎ،
ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ
آزمودنيﺑﻲ
برداران،ﭘﺲ از
ﺗﻤﺮﻳﻦه ﻣﺠﺪد
ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻤﺮﻳﻦ و
شدت ،مدت،
روز به
مدت سی
مختلف با توجه به برنامة زمانبندي شدة تمرينات،
فرکانس از پیش تعیین شده و مشابه با برنامة تمرینی
ﺣﺮﻛﺖ ﻗﻴﭽﻲ ﭘﺎ ،ﺑﺎﻻزدن از ﺳﻴﻨﻪ ،ﺑﺎﻻزدن از ﭘﺸﺖ ،و ﺳﻼم ژاﭘﻨﻲ ﺑﻮد .اﻳﻦ
دوﺿﺮب
ﻟﻴﻔﺖهﻣﺮده،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻴﻔﺖ،
براساسو شدت،
ﻛﺸﺶ را
برداري خود
تمرينات وزن
وزنﺑﺮداريبرنامة
قبلی ادامه دادند .ركوردها و اندازهگيريهای مراحل
مدت ،و فرکانس از پيش تعيينشده دنبال كردند
ﺷﺶتمرينات
آخريناز روز
مجدد ،در
تمرینی و
ب
ﺣﺮﻛﺖ اﺻﻠﻲ ﺑﻪ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
تمرین13000
 6800ﺗﺎ
ﺗﻜﺮاری)ﺣﺪود
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﻴﻦ  73ﺗﺎ  100درﺻﺪ رﻛﻮرد ،ﺣﺠﻢ  57ﺗﺎ 108
(شکل  .)1برنامة تمرینی شامل شش حرکت اصلی
قبل از بيتمرين ،اولين روز پس از بازگشت به
و رکوردگیری از شش حرکت اصلی (حركت ٥
تمرين و در آخرين روز هفتة چهارم تمرين مجدد،
يكضرب ،دوضرب ،يكضرب سرپا ،دوضرب سرپا،
اندازهگیری شد ( .)7همة آزمودنيها پيش از
جلو پا و پشت پا) در آخرین جلسة میکروسیکل آخر
ركوردگيري به مدت پانزده تا بیست دقيقه برنامة گرم
برنامة تمرینات در مرحلة تمرینات ویژه انجام شد.
كردن را انجام دادند .در هر سه مرحلة ركوردگيري در
سپس ،وزنهبرداران به مدت پانزده روز در شرایط
اوزان مختلف ،ركوردگيري از ساعت  16تا  19انجام
بیتمرینی کامل قرارگرفتند و متعاقب آن چهار هفته
شد و همة ورزشكاران با امكانات و لباس رسمي
برنامة تمرینی مورد نظر را با همان شدت وحجم
وزنهبرداري شركت داشتند.
سال اول شماره ( 1پياپي  )1پاییز 1393
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برنامة تمرین ،بيتمريني و تمرین مجدد
برنامة تمرین و تمرین مجدد پس از بیتمرینی
آزمودنیها ،شامل شش حرکت اصلی به انضمام
تمرینات مکمل و متداول وزنبرداری مانند ليفت،
ليفت مرده ،كشش دوضرب و حركت قيچي پا،
باالزدن از سينه ،باالزدن از پشت ،و سالم ژاپني بود.
این برنامه با شدت بین  73تا  100درصد رکورد،
حجم  57تا  108تکرار (حدود  6800تا 13000
كيلوگرم) از شش حركت اصلي به همراه حركات
مكمل ديگر ،و فرکانس شش روز در هفته در طول
دورة تمرین و تمرین مجدد انجام شد .در طول
پانزده روز بيتمريني آزمودنيها هیچگونه برنامة
تمرینی انجام ندادند .در طول اجرای پژوهش ،به
همة آزمودنيها توصيه شد تا رژيم غذايي طبيعي
خود را حفظ کنند (.)3
روش سنجش عوامل ترکیب بدنی
درصد چربی زیرپوستی آزمودنیها با استفاده
از چربیسنج مدل هارپندن و ضخامت چربی
زیرپوستی ناحیة سهسر ،شکم و فوقخاصره با
بهکارگیری فرمول سه نقطهای جکسون– پوالک
محاسبه شد .برای اندازهگیری قد و وزن از دستگاه
سنجش قد و وزن استاندارد مدل سکا استفاده شد.
برای محاسبة تودة بدون چربی ،درصد چربی بدن
در کل وزن بدن ضرب شد و تودة چربی بهدست
آمد .برای محاسبة تودة بدون چربی ،وزن چربی
بدن از وزن کل بدن کسر شد (.)6

روشهای آماری
برای تجزیه وتحلیل دادهها و ارزیابی تأثیر
بیتمرینی و تمرین مجدد ،از روش آماری
اندازهگیریهای مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی
استفاده شد .برای تعیین اندازة اثر 1متغیر مستقل
(بیتمرینی و تمرین مجدد) بر شش حرکت اصلی
وزنهبرداری و تعیین اندازة اثر آنها ،از آزمون
مجذور اتا 2و مجذور اومگا 3استفاده شد .برای
سنجش و اندازهگیری کرویت دادهها (برای ارزیابی
4
همگنی واریانسها) از آزمون آماری موچلی
استفاده شد .براي تحلیل دادهها نرمافزار SPSS
نسخة  18بهکار رفت.
يافتهها
تجزیه و تحلیل کرویت دادهها بیانگر آن بود که با
توجه به باالتربودن سطح معناداری آزمون موچلی از
 ،5%دادههای جمعآوری شده در سه مرحلة تمرین،
بیتمرینی و تمرین مجدد ،از کرویت برخوردار
است و میتوان واریانسهای شش حرکت در سه
مرحله را برابر فرض کرد (.)P=0/193
نتايج تحقيق حاضر بيانگر آن بود كه بین هیچیک
از شش حرکت اصلی در مراحل تمرین ،بیتمرینی و
تمرین مجدد ،اثر تعاملی وجود ندارد ( ES=0/667؛
 .)P≤0/03به عبارت دیگر ،با توجه به عدم اثر تعاملی
شش حرکت اصلی در سه مرحلة تمرین ،بیتمرینی،
و تمرین مجدد میتوان گفت  0/667درصد از
تغییرات رکورد وزنهبراداران در شش حرکت اصلی
مربوط به تأثیر بیتمرینی و تمرین مجدد است (شکل
1. Effect Size
2. Eta Squared
3. Omega Squared
4. Mauchly’s Test of Sphericity
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ﭘﺎ از
اصلیﭘﺸﺖبا توجه به جدول  1در حد باال
شش حرکت
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نتایج نشان داد
ﺑﻲ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﺠﺪد
ﻳﻜﻀﺮب
حرکت يكضرب و دوضرب به ترتیب اندازة اثر
 )P≤0/005( 0/385و  )P≤0/001( 0/649بر
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﺠﺪد

ﺑﻲ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ

ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ رﻛﻮرد

حالی که سی روز تمرین مجدد
جای میگذارد ،در
120.0000
280.0000
به ترتیب به اندازة  )P≤0/30( 0/128و 0/447
100.0000
 230.0000را نشان میدهد .به عبارت
( )P≤0/003اثر خود
حرکت يكضرب و دوضرب
دیگر ،در هر دو
80.0000
رﻛﻮرد
180.0000
تمريني از سی روز
ﺗﻤﺮﻳﻦتأثیر پانزده روزة بي
ضریب
)ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم(
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مقایسة اندازة اثر بيتمريني و تمرین مجدد بر ركورد حرکت يكضرب
شکل .4
100.0000

حرکت یکضرب و دوضرب قدرتی در نتیجة
دورة کوتاهمدت بیتمرینی ،به ترتیب به اندازة
تحت
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بيتمريني در حرکت جلو پا و پشت پا ،به ترتیب
باالترین اندازة اثر  )P≤0/001( 0/727و 0/697
( )P≤0/001را بر جای میگذارد؛ به همین
ترتیب ،در دورة تمرین مجدد نیز اندازة اثر قابل
توجهی به ترتیب  )P≤0/001( 0/547و 0/572
( )P≤0/001مشاهده شد (شکل.)5
یافتهها نشان داد شتاب افت عملکرد در شش
حرکت اصلی در طول بیتمرینی در مقایسه با
سرعت افزایش عملکرد در دورة تمرین مجدد
بیشتر است .مطالعات مقطعی و طولی بهویژه در
ورزشهای قدرتی و توانی حاکی از تأثیر قابل توجه
بیتمرینی بر متغیرهای عملکردی و فیزیولوژی
است ( .)11-16در اين راستا و همسو با یافتههای
پژوهش حاضر ،گوداگيز وهمكارانش ( )20نشان
دادند توان و قدرت اسکيبازان نخبه بعد از هفت
ماه بيتمريني به طور معناداري کاهش یافت .به
همین ترتیب ،لمورا و همکارانش ( )22نشان دادند
قدرت بيشينة عضالت چهارسر ران پس از  31هفته
بيتمريني در افراد جوان و مسن کاهش معناداري
پیدا میکند (.)22
واسيلوس و همکارانش ( )27به اين نتيجه
رسيدند كه پس از دورة کوتاهمدت بيتمريني،
قدرت و توان عضالني در افراد مسن كاهش
مييابد و در دورة تمرین مجدد به سطح قبلی
برمیگردد ولي عملکرد عصبي -عضالني به سطح
قبل تمرين برگشت پيدا نميكند .اين نتايج نشان
ميدهد ادامة برنامة تمرين مقاومتي براي حفظ
قدرت عضالني و عملکرد ضروري است .این
نتایج با یافتههای پژوهشی کالپوداراکوس و لوول
( )23 ،19مبنی بر کاهش معنادار عوامل عصبي-
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عضالني و عملکردی بعد از بيتمريني همسوست.
هاكينن و همكارانش ( )13نیز نشان دادند
توانايي انجام اسکوات در وزنهبرداران المپيک در
دورهای چهار هفتهاي بعد از توقف تمرينهاي با
وزنه ،تقريب ًا  10درصد کاهش مییابد .در این راستا،
در کار پژوهشی قبلی ما نیز نشان داده شد ركورد
حركتهاي اصلي وزنهبرداران پس از دو هفته
بیتمرینی به طور معناداري كاهش مییابد ( .)6از
طرف ديگر ،نتایج پژوهش رواسي و همکارانش
( )8مبنی بر ارزیابی تأثير دوازده روز بيتمريني بر
ظرفيتهاي هوازي ،بيهوازي و عملکرد شناگران
نخبة کشور حاکي ازآن بودکه ظرفيت هوازي،
بيهوازي و عملکرد شناگران نخبه پس از اعمال
دوازده روز بيتمريني ،دچار کاهش معنادار نمیشود.
به همین ترتیب ،ترزيس و همکارانش ()26
نشان دادند چهار هفته بيتمريني یک تکرار بیشینه
را در حرکتهاي اسکوات ،پرس سينه و پرس پا
به طور منفی تحت تأثیر قرار نمیدهد ( .)26این
در حالی است که يونلين و همکارانش ( )29در
تحقيق خود حتی آثار مثبت بيتمريني بر عملکرد
شناگران نوجوان را نشان دادند .آنان ابراز داشتند
دورة بیتمرینی کوتاهمدت (هفت روز بيتمريني)
ظرفيت هوازي شناگران را به طور معنادار افزايش
میدهد.
با نگاه کلی به متون پژوهشی میتوان دریافت
که نتایج اکثر یافتههای علمی مبنی بر کاهش
متغیرهای فیزیولوژی و عملکردی پس از دورة
بیتمرینی است .از طرف دیگر ،نتایج برخی
مطالعات از جمله یافتههای پژوهشی تافه (،)25
هاستون ( )15و گادفری ( )10در خصوص آثار
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دورة تمرین مجدد پس از بیتمرینی حاکی از عدم
بهبود متغیرهای فیزیولوژی و عملکردی است.
اگرچه وزنهبرداری رشتهای توانی و قدرتی
محسوب میشود ،با این حال ،به نظر میرسد
هرچه نقش تکنیک در شش حرکت اصلی
وزنهبرداری بیشتر میشود ،سهم اثر بیتمرینی در
کاهش عملکرد وزنهبرداران افزایش مییابد .به
عبارت دیگر ،در حرکت یکضرب که پایینترین
رکورد در بین شش حرکت متعلق به آن است،
کمترین اندازة اثر در دورة بیتمرینی و تمرین
مجدد مشاهده شد .این در حالی است که باالترین
اثر دورة کوتاهمدت بیتمرینی و سی روز تمرین
مجدد در حرکت جلو پا دیده شد که حرکت
قدرتی صرف محسوب میشود .با این حال ،باید
توجه داشت که متغیرهایی که در دورة بیتمرینی
بیشتر تحت تأثیر قرارگرفتند ،در مرحلة تمرین
مجدد در مقایسه با سایر ،متغیرها به طور قابل
توجهی بهبود یافتند.
ذکر این نکته ضروری به نظر میرسد که
گرچه در دورة تمرین مجدد ،کاهش عملکرد
وزنهبرداران برطرف شد و اجرای ورزشی به سطح
پیش از بیتمرینی بهبود یافت ،ولی شتاب تغییرات
و شیب خط بهبود اجرای ورزشی در مقایسه با
دورة پانزده روزة بیتمرینی کمتر بود .به عبارت
دیگر ،عملکرد وزنهبرداران نخبه با سرعتی که در
مرحلة بیتمرینی افت میکند ،با همان سرعت و
شتاب بهبود نمییابد و برای بهبود اجرای ورزشی
به سطح پیش از بیتمرینی ،به مدت زمان بیشتری
نیاز دارد .به نظر میرسد طول دورة بیتمرینی در
مقایسه با طول دورة تمرین مجدد از عوامل مهم و
سال اول شماره ( 1پياپي  )1پاییز 1393

اثرگذار در نتایج تحقیقات مختلف باشد .همچنین،
جهت و بزرگی تغییرات طی دورة کوتاهمدت
بیتمرینی ممکن است با توجه به سطح اولیة
آمادگی ،متفاوت باشد .میزان از دست رفتن قدرت
ممکن است به سبب اختالفات فردی در پاسخ
به دورههای بیتمرینی ،سن و جنس آزمودنیها،
گروههای عضالنی خاص تحت آزمون ،نوع آزمون
مورد استفاده برای اندازهگیری قدرت (برای مثال
پرس سینه ،اسکوات ،انقباض دورنگرا ،برونگرا و
جزآن) بستگی داشته باشد (.)23
سازوکارهاي فيزيولوژي احتمالي درگير در
کاهش قدرت عضالني در دورة بیتمرینی ،کاهش
تودة عضالني (ساركوپني) و محتواي پروتئيني و
آب موجود در آن ( )18وکاهش تواتر عصبي و
فراخواني طبيعي برخي تارهاست ( .)17در دورة
سی روز تمرین مجدد ،احتماالً با شروع دوبارة
تمرین و اعمال محرک تمرینی همراه با اعمال
اصل اضافهبار ،سازوکارهای فیزیولوژی درگیر در
قدرت مانند افزایش فراخوانی اعصاب حرکتی و
تواتر عصبی ،مواد سوختوسازی و پروتئینی ،و در
نهایت انشعابات مویرگی که بر اثر بیتمرینی تقلیل
یافته بود دوباره فعال میشود و در نتیجه عملکرد
وزنهبردارن بهبود پیدا میکند.

نتیجهگیری

بهطور کلی ،با توجه به نتایج به دست آمده،
چنین میتوان نتیجهگیری کرد که شتاب افت
عملکرد در شش حرکت اصلی در طول بیتمرینی
در مقایسه با سرعت افزایش عملکرد در دورة
تمرین مجدد بیشتر است .از اینرو ،ورزشکار

دکتر معرفت سیاهکوهیان ،فرهاد عظیمی ،آیدین ولیزاده

برای دستیابی به اجرای ورزشی پیش از دورة
بیتمرینی ،به مدت زمان بیشتری نیاز دارد .از
طرف دیگر ،دستاوردهای تمرینی به ویژه در مورد
حرکات قدرتی و پرتوان مانند جلو پا و پشت پا
در مقایسه با حرکت یکضرب و دوضرب در دورة
بیتمرینی بیشتر تحت تأثیر قرارمیگیرد و تغییرات
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قابل توجهی در اجرای ورزشی بهوجود میآورد.
از اینرو ،مربیان و متخصصان علوم ورزشی به
ویژه در مورد وزنهبرادارن نخبة ایرانی که جایگاه
قابل قبولی در سطح جهانی دارند ،به این موضوع
در ایام خاص مانند تعطیالت عید نوروز و فصل
انتقال باید توجه داشته باشند.
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