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  در زنان   در زنان ((RRSSAA))  رابطة توان هوازی و توانايي تکرار فعاليت های سرعتیرابطة توان هوازی و توانايي تکرار فعاليت های سرعتی

  بسکتباليستبسکتباليست
  

TThhee  RReellaattiioonnsshhiipp  BBeettwweeeenn  AAeerroobbiicc  PPoowweerr  aanndd  RReeppeeaatteedd  --  SSpprriinntt  AAbbiilliittyy  
((PPSSAA))  iinn  FFeemmaallee    BBaasskkeettbbaallll  PPllaayyeerrss    

  
  رعنا فياض ميالنی رعنا فياض ميالنی 

  دانشگاه تهراندانشگاه تهرانکارشناس ارشد تربيت بدنی  کارشناس ارشد تربيت بدنی  

  دکتر علی اصغر رواسی دکتر علی اصغر رواسی _ _ دکتر عباسعلی گائينی  دکتر عباسعلی گائينی  

  دانشگاه تهران دانشگاه تهران دانشيار دانشيار 

  سارا پناهی سارا پناهی 

  دانشگاه تهراندانشگاه تهران  کارشناس ارشد تربيت بدنی کارشناس ارشد تربيت بدنی 

  

،  بسكتبال  از جمله  تيمي  هاي از ورزش  ريدر بسيا :چکيده 

 با فواصل  سرعتي  هاي تكرار فعاليت  توانايي  و فوتبال  هاكي
ورزشكار   آمادگي  مهم  هاي از شاخص  كوتاه  بازيافت 

و   هوازي  توان  رابطة  بررسي  پژوهش  اين  هدف. شود مي محسوب

 بوده  سكتباليستب  در زنان  سرعتي  هاي تكرار فعاليت  توانايي

 برتر تهران  هاي عضو تيم  زن   بسكتباليست٣٠منظور   اين  به.  است 

 و درصد چربي  ، قد، وزن سن  ميانگين. شدند  انتخاب ٨٤  در سال 

  كيلوگرم٠٧/٦٠متر،   سانتي٨/١٦٧،  سال ٢٠  ترتيب  ها به آزمودني 

  ، حداقل روز مجزا٢ها در  از آزمودني  يك هر . درصد بود٥/٢٢و 

 آكادمي  جسماني  هاي قابليت  در مركز سنجش  ساعت  فاصلة  هب

حداكثر   سنجش  در آزمون  ترتيب  حاضر شدند و به  المپيك  ملي 

 هاي تكرار فعاليت  توانايي  و آزمون) VO2max( مصرفي  اكسيژن
 از پروتكل    با استفادهVO2max .كردند  شركت) RSA( سرعتي 
و    تنفسي  گازهاي  و تحليل  تجزيه  و با دستگاه  سبرو  نوارگردان 

RSAثانيه ٢٠  با فواصل   متري٢٠ تكرار دو ١٢از     با استفاده  
 آماري  از روش  اطالعات  و تحليل  تجزيه براي. شد  سنجيده

  .شد   استفادهSPSS12افزار   و نرم  پيرسون  همبستگي  ضريب 

  

  : واژه های کليدی  

  سرعتي  هاي تكرار فعاليت  ، توانايي ميتي  هاي ورزش
 )RSA( مصرفي   و حداكثر اكسيژن  )VO2max( .  
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Abstract :   A large number of team 

games require to produce maximal or near 
maximal sprint of short duration with brief 
recovery periods. The purpose of this study was to 
determine the relationship between a repeated - 
sprint ability (RSA) and aerobic power in Female 
basketball players. Hence, 30 basketball players 
were selected randomly. The average  age, height, 
weight and BF% of the subjects were 20 years, 
167.8cm, 60.07kg, and 22.5% respectively. VO2max 
was measured by Bruce protocol on treadmill 
through gas analyzer (cosmed K4b2, Italy). The 
RSA test included 12 × 20 m sprint departing every 
20s. The pearson coefficient correlation and 
SPSS12 soft ware was used for analyzing data. The 
results indicated that there was a significant 
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correlation between aerobic power and RSA in 
female  basketball players (r = 0.59, p= 0.001). 

 
 key words 

 Team sports, repeated - sprint ability, VO2max.
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  مقدمه

 ، فعاليت و فوتبال  ، هاكي بسكتبال  از جمله  تيمي  هاي از ورزش  بسياري   ويژگي

تكرار  ها توانايي ورزش  در اين). ١٢ و ٥( است  كوتاه  بازيافت  شديد با فواصل  تناوبي 

  ورزشكار محسوب  آمادگي  مهم  هاي  از شاخص١)RSA( سرعتي  هاي فعاليت

 تناوبي هاي فعاليت  باشد كه  را داشته  قابليت  شكار بايد اينرو ورز از اين. شود مي

  .دهد  ادامه  بازي  تا انتهاي  در سرعت  افت  شديد را با حداقل 

و   سرعتي  هاي فعاليت  در تناوب مطلوب  بازيافت  مستلزم  سرعت  حفظ  توانايي  

 ورزشي  علوم  ندانو دانشم  از مربيان  بسياري). ٢( است  در برابر خستگي  مقاومت

  هوازي شديد بي  نياز اجراهاي ، پيش هوازي  مقادير زياد آمادگي  باورند كه  بر اين 

دهد  مي  نشان  علمي  ، متون طور خالصه به.  است  طوالني  تناوبي  هاي فعاليت  هنگام

ا ب  شديد تناوبي  ورزشي  از فعاليت  پس  شود تا بازيافت مي  موجب  هوازي  آمادگي

 بهتر PCr سازي دوباره  و افزايش  الكتات  برداشت  ، افزايش هوازي  پاسخ  افزايش

و در نظر   تناوبي ورزشي  فعاليت  در فيزيولوژي  با تعمق). ١٠(شود 

از مسير  تناوبي ورزشي هاي فعاليت در فواصل و بازيافت توليد انرژي كه مطلب اين گرفتن

  از عوامل  هوازي  توان  وجود دارد كه  حتمالا  ، اين)٢(گيرد  مي  صورت  هوازي

 ، نتايج حال با اين. باشد  تناوبي  هاي در فعاليت  سرعت  حفظ توانايي  كنندة تعيين

  برخي  نظريه  از اين  در حمايت. همسو نيستند  زمينه  در اين  از مطالعات  حاصل 

 نتايج  به  شديد تناوبي  هاي تو فعالي  هوازي  توان  بين  رابطة  در مطالعة  پژوهشگران

اند حداكثر  كرده  بيان) ١٩٩٨( ٢و ونگر  هامون مك  ه ایدر مطالع. اند رسيده  مثبتي 

 انجام  در توانايي  مهمي  كنندة تعيين  ، عامل آن  محيطي  بخش  بويژه  مصرفي  اكسيژن

                                              
1 - Repeated – Sprint Ability (RSA) 

2 - Mc Mahon & Wenger 
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 در تحقيق). ٩( است  كاري  هاي تناوب  بين  و بازيافت  تناوبي  ورزشي  هاي فعاليت 

  و اكسيژن  توان  ، حفظ هوازي  توان  بين  رابطة) ٢٠٠٢( ١و ونگر  تاملين ديگري 

 تحقيق  اين  نتايج. كردند  را مطالعه  شديد تناوبي  ورزشي  فعاليت  هنگام  مصرفي

  ، كاهش كم  هوازي  افراد با توان  به  ، نسبت متوسط  هوازي  داد افراد با توان  نشان 

 در اين). ١٠(اند  داشته  سرعتي  ورزشي  تكرار فعاليت  هنگام  توليدي  در توان  تريكم

 براي  هوازي  از ظرفيت  مشخصي  اند آستانة داده  نشان  مطالعات  برخي  ميان 

حد از   اين  ورزشكار به  و وقتي  است  شديد ضروري ورزشي از فعاليت  پس  بازيافت 

 ترين از مهم. ندارد  مزيتي  بازيافت  بيشتر براي  فترسيد، پيشر  هوازي  ظرفيت

 سرباز پياده ۱۹۷  روي) ١٩٩٧  ( ٢ هافمن  كه  است  ، پژوهشي ميان  در اين  مطالعات 

بيشتر   جامعه  از ميانگين  هوازي  آمادگي  ميزان  كرد وقتي  داد و مشاهده  انجام  نظام 

شديد آشكار   ورزشي  از فعاليت  سپ  بازيافت  در ميزان  باشد، بهبود بيشتري

 رابطة  اند به نتوانسته  زمينه  در اين  ، بيشتر مطالعات با وجود اين). ٦(شود  نمي

  از جمله. يابند  دست  سرعتي  هاي تكرار فعاليت  و توانايي  هوازي توان  بين  داري معني

از   پس  متابوليك  زيافتو با  هوازي  آمادگي  بين) ١٩٩٧( ٣ و همكارانش  بل  در مطالعة

  مشاهده  داري معني  ، رابطة استقامتي  در ورزشكاران  تناوبي  ورزشي  فعاليت

 هاي تكرار فعاليت  توانايي  هاي نشانه) ٢٠٠٣( ٤ و همكارانش  شپ بي). ١(اند  نكرده

 داد  كار آنها نشان  نتايج. كردند  مطالعه  نخبه  زن  هاكي  را در بازيكنان سرعتي 

VO2max ٣(شود  منجر نمي  سرعتي  هاي تكرار فعاليت  توانايي  گسترش   به باال.(  

                                              
1 - Tomlin & Wenger  

2 - Hoffman  
3 - Bell et al. 

4 - Bishop et al. 
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 دورة  استراحتي  هاي ها، تعداد تكرارها و تناوب فعاليت  رسد شدت نظر مي   به  

، )٢(باشد   ثير داشتهأت  شديد تناوبي  ورزشي  هاي فعاليت  تواند بر انجام مي  بازيافت 

 اين بر. كند  كمك  بحث  بهتر حوزة  تبيين  تواند به مي  تكميلي  لعاتمطا  رو انجام از اين

و   هوازي  توان  بين  اي رابطه  چه  كه  است  آن  پژوهش  اين  اصلي  الؤ، س اساس 

درصدد   پژوهش  ديگر، اين  عبارت  به. وجود دارد  سرعتي  هاي تكرار فعاليت  توانايي

 ثير توانأت  حد تحت  تا چه  سرعتي  هاي تكرار فعاليت  ناييتوا  كه  است  نكته  اين  يافتن

  ؟ است  هوازي 

  

  تحقيق   روش

  . است  همبستگي  و از نوع  توصيفي  پژوهش   روش

  ها آزمودني  و فرايند انتخاب  آماري   جامعة

در   ٨٤ در سال  ورزشكار بودند كه  نفر از زنان ١٤٤  پژوهش  اين  آماري   جامعة  

  افراد به  گيري نمونه. داشتند  عضويت  اول  دستة  باشگاهي  بسكتبال  هاي ز تيما  يكي

  به)  نفر٣٦(  كننده شركت  تيم سه  كه  ترتيب  اين  به. شد  انجام  تصادفي  صورت

يا   آسيب  علت   نفر به٥. شدند  انتخاب  نمونه  عنوان  به  اي خوشه  تصادفي  صورت

شدند و در انتها   كنار گذاشته  از فرايند پژوهش  در آزمون  شركت  براي  تمايل  عدم

، قد،  سن ميانگين. قرار گرفتند  مورد سنجش  نهايي  آماري  نمونة  عنوان   نفر به٣٠

 ٠٧/٦٠متر،    سانتي٨/١٦٧،  سال  ٢٠ ترتيب  ها به آزمودني و درصد چربي  وزن

  .صد بودر د٥/٢٢و   كيلوگرم

   عاتاطال  آوري جمع  نحوة 

  و باشگاه تيم  مربي  موافقت  و كسب  پژوهش  و نحوة  هدف  از توضيح   پس  

  صورت  به  در آزمون  شركت  خود را براي  ها رضايت از آزمودني  ، هريك مربوطه
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 ها در مركز سنجش آزمودني  ها، كلية آزمون  اجراي  براي. كردند  اعالم  كتبي

در دو   هر آزمودني. حاضر شدند المپيك  يمل  آكادمي  جسماني  هاي قابليت 

  ساعت  ٤٨ فاصلة  به  كم   در دو روز مجزا دستRSAو  VO2max  شسنج آزمون

  .از ظهر بود  افراد قبل  همة   براي ها آزمون  اجراي  زمان. كردند  شركت

نوار   بر روي(  بروس  از پروتكل   با استفادهVO2max  مصرفي   حداكثر اكسيژن  

 از دستگاه    با استفادهVO2max. شد  سنجيده)  ايتاليا١ تكنوجيم  شركت  ساخت  ناگرد

   ايتاليا محاسبه٢كازمد  شركت    ساختK4b 2مدل  تنفسي  گازهاي  و تحليل  تجزيه 

  و كار بر روي  آزمون  ها با نحوة آزمودني  منظور، در ابتدا همة  اين  به. شد 

 را ادامه  آزمون درماندگي  به  شد تا رسيدن  نها خواستهآشنا شدند و از آ  نانوارگرد

 زير به  عوامل  مصرفي  حداكثر اكسيژن  ها به آزمودني  رسيدن  كنترل  براي. دهند 

  : قرار گرفت    مورد توجهVO2max  به  رسيدن  شرايط  عنوان 

  ) بيشينه  درصد ضربان ٩٥  معادل  كم  دست(  قلب  ضربان. ١ 

  )١٥/١ معادل  كم  دست ) (R(  تنفسي  تبادل  نسبت. ٢ 

  ) فالت  به  رسيدن) (VO2/HR( قلب  و ضربان  مصرفي  نمودار اكسيژن. ٣ 

  فرد  از سوي  درماندگي  اعالم. ٤ 

، )١٢(  مشابه  هاي پژوهش  با استناد به  در مطالعه   مورد استفادهRSA آزمون   

   و با در نظر گرفتنRSAآزمون   فدر تعري  محققان  فيزيولوژيك  هاي استدالل

 آزمون  اين. شد    انتخابRSA هاي آزمون  از ميان) ٧( بسكتبال  رشتة  هاي ويژگي

 به   متري٢٠هر تكرار   كه  تر است تمام  چه هر  با شدت  تكرار دو سريع ١٢  شامل 

 ١٠ها  زمودني، آ آزمون  از شروع  قبل. شود مي  انجام)  فعال  استراحت(  ثانيه  فاصلة 

                                              
1 - Technogym  

2 - Cosmed  
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)  فتوسل(  نوري  از چشم  ركوردها با استفاده  ثبت. پرداختند  كردن گرم  را به  دقيقه

 متر قرار داده  ٢٠ و پايان شروع  در خط  نوري  دو چشم  كه  ترتيب  اين به. شد  انجام

 بوق  صداي  با شنيدن  شروع  متر از خط سانتي  ٥٠ فاصلة  به هر آزمودني. شد 

از عبور از   كرد و در انتها پس تر مي تمام  چهر ه  با شدت  دويدن  به  شروع  هدستگا 

  دستگاه  و ركورد فرد توسط  متوقف  دستگاه  دوم  بوق  با صداي  نوري  چشم  مقابل

از   پس  شد كه  تنظيم  در حالتي  ، دستگاه واكنش  زمان  منظور حذف  به. شد مي  بتث

   متغيرهايRSA در آزمون. كند  زمان  ثبت  به  ، شروع اول  نوري  عبور فرد از چشم

  :شدند  گيري زير اندازه 

 از ميان   متر آزمودني٢٠دو   زمان  ترين سريع(  سرعتي  هاي فعاليت  زمان  بهترين. ١ 

  )تكرار  ١٢

  )  متر آزمودني٢٠تكرار دو   زمان  مجموع( سرعتي  هاي فعاليت  زمان  مجموع. ٢ 

 آل ايده  سرعتي  هاي فعاليت  زمان  كل  درصد كاهش(  سرعت  افت  شاخص. ٣ 

در تعداد   آزمودني  سرعتي  هاي فعاليت  زمان بهترين  ضرب حاصل( آزمودني 

  .) آزمودني  سرعتي  هاي فعاليت  زمان  مجموع  واقعي  ميزان  به) تكرارها

 
 بهترين زمان فعاليت های سرعتی ×تعداد تکرارها

١٠٠×  
 مجموع زمان فعاليت های سرعتی

 اخص افت سرعتش= 

 
   آماري  و تحليل  تجزيه

،  ترتيب  اين  به. شد    استفادهSPSS12افزار   از نرم  اطالعات  و تحليل  تجزيه   براي  

 RSA  و  VO2max  هاي افراد و عملكرد آنها در آزمون  به  مربوط  توصيفي  اطالعات
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 از  RSA  آزمون  هاي شاخص   و VO2max  بين  رابطة  تعيين  براي. شد  محاسبه

  .شد استفاده  پيرسون  همبستگي  ضريب

  

   تحقيق  یها  يافته و  نتايج

، درصد  قد، وزن  شامل  فردي  هاي معيار ويژگي  و انحراف  ، ميانگين ١  در جدول

  . است  شده  ئة ارا BMI  و چربي
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   )n =  ٣٠(ها  آزمودني  فردي  هاي و ويژگي  فيآمار توصي  هاي شاخص   توزيع_ ١ جدول

 شاخص ها

 متغيرها
 ميانگين

انحراف 

 استاندارد
 حداقل حداکثر

 ١٥ ٢٩ ٦/٠ ٢٠ )سال(سن 

 ١٥٥ ١٧٩ ٣٣/١ ٨/١٦٧ )سانتی متر(قد 

 ٤٩ ٨٧ ٠١٧/٨ ٠٧/٦٠ )کيلوگرم(وزن 

 ٥/١٢ ١/٣٢ ٨١/٠ ٥/٢٢ )درصد(چربی بدن 

BMI )٣٠/١٧ ٤٦/٢٧ ٢٩/٢ ٣٠/٢١ کيلوگرم به مترمربع 

  

 از آزمون  آمده  دست  به  استاندارد متغيرهاي  و انحراف  ميانگين , ٢  در جدول

،  سرعتي  فعاليت  زمان  بهترين( RSA و آزمون)  مصرفي  حداكثر اكسيژن(  بروس 

.  تاس  شده  هئارا)  سرعت  افت  و شاخص  سرعتي  هاي تكرار فعاليت  هاي زمان  مجموع

 ها به متر آزمودني  ٢٠ سرعت  زمان  و بهترين  مصرفي  حداكثر اكسيژن  ميانگين

با   بود كه   ثانيه٥٤/٣و  در دقيقه  هر كيلوگرم  ازاي ليتر به  ميلي٦٤/٤٠ معادل  ترتيب 

 ازاي  ليتر به  ميلي٤٩/٤٩(  بسكتباليست  زنان  براي  علمي  در متون  شده  هئارا  ارقام

  . است  متفاوت)   ثانيه٣٣/٣و   در دقيقه  رمهر كيلوگ 



 

 ١٧٥

   )n =  ٣٠(ها    آزمودنيRSA آزمون    و متغيرهايVO2max استاندارد   انحراف و    ميانگين_  ٢جدول

 شاخص ها

 متغيرها
 ميانگين

انحراف 

 استاندارد
 حداقل حداکثر

 در ميلی ليتر(حداکثر اکسيژن مصرفی 

 ) دقيقه درکيلوگرم
٩٢/٣٠ ٣٩/٤٨ ١٢/٤ ٦٤/٤٠ 

 ٢٢/٣ ٩١/٣ ١٧/٠ ٥٤/٣ )ثانيه( متر ٢٠بهترين زمان 

 ٤٩/٤٣ ٩٤/٥٦ ٣٤/٣ ٨٥/٤٧ )ثانيه( متری ٢٠ تکرار ١٢مجموع زمان 

 ٨٦/٧٥ ٨٩/٩٦ ٤٣/٠ ٣٩/٨٩ شاخص افت سرعت

  

و   است  شده  هئارا  ٣ در جدول  پژوهش  متغيرهاي  بين  همبستگي  به  مربوط   نتايج

  :شود يم  مشاهده  چنانچه

  هاي در فعاليت)  سرعت  افت  شاخص(  سرعت  حفظ و توانايي  هوازي  توان  بين. ١ 

 و p = ٠٠١/٠(  مشاهده شد  داري معني  رابطة  بسكتباليست  در زنان  تكراري  سرعتي

٥٩/٠  = r( ؛  

  بسكتباليست  در زنان  تكراري  سرعتي  هاي فعاليت  كل  و زمان  هوازي  توان  بين. ٢ 

  ؛) r = ٦/٠  و p = ٠٠/٠( مشاهده شد داري معني  رابطة
در   تكراري  سرعتي  هاي فعاليت  كل  و زمان  سرعتي  هاي فعاليت  زمان  بهترين  بين. ٣ 

  . )r =  ٥٧/٠  و p = ٠٠١/٠(شد   مشاهده  داري معني  رابطة  بسكتباليست  زنان

  

   )n =  ٣٠( پژوهش  متغيرهاي  بين   همبستگي_٣ جدول

 شاخص ها

 متغيرها

  ضريب همبستگی

 (R) 

  ضريب تعيين

(V) 

سطح معنی دار بودن 

(P) 
 توان هوازی 

 شاخص افت سرعت 
٠٠١/٠∗ ٣٤ ٥٩/٠ 



 

 ١٧٦

 توان هوازی

 کل زمان فعاليت های سرعتی 
٠٠٠/٠∗ ٣٦ ٦/٠ 

 بهترين زمان فعاليت های سرعتی 

 کل زمان فعاليت های سرعتی
۵۷/۰ ٠٠١/٠∗ ٣٢ 

  . معنی دار است٠١/٠در سطح کمتر از  ∗

   نتيجه گيری و    بحث

 هاي در اثر تكرار فعاليت    عضلهPCrذخاير    عملكرد، كاهش  افت  از علل   يكي  

 صورت    از مسير هوازيPCr دادند بازسازي  نشان  پژوهشگران.  است  سرعتي 

  بازسازي   موجبتواند ، مي بهتر عضالت  رساني رو اكسيژن  از اين. دگير مي

بهتر   رساني اكسيژن  زياد موجب  هوازي  در افراد با توان  كه  عواملي. شود PCrبهتر

ها  و مقدار ميتوكندري  ، تعداد، اندازه هوازي  هاي آنزيم  انباشت: شوند عبارتند از مي

  رگيموي  شبكة  ، افزايش ده برون  افزايش از طريق  خون  جريان  ، افزايش و ميوگلوبين

 و  ATP/PCr ذخاير   ، با افزايش عالوه  به.  رگي  انبساط  و بهبود توانايي  عضله بافت

 استقامتي  كردة تمرين  در ورزشكاران  كيناز كه  ميوكيناز و كراتين  انباشت  افزايش

بيشتر   در ذخيرة توانايي  ها موجب سازگاري  اين  گفت توان شود مي مي  مشاهده 

بر گيلكوليز  تكيه  نتيجه شود، در مي  و هوازي  فسفاژن  دستگاه  از راه  انرژي

 هاي در تكرار فعاليت  هوازي  سهم  ، افزايش در حقيقت. يابد مي  كاهش  هوازي بي

 افت  دهندة ديگر كاهش  از عوامل. شود مي  توليد الكتات  كاهش  ، موجب سرعتي 

 و افزايش  بافري  ظرفيت  افزايش  يق، از طر از عضله الكتات  برداشت  ،گسترش سرعت 

انتظار   توان مي  از نظر تئوري  كلي  بندي جمعيک در   بنابراين). ٨( است  خون  جريان 

 پاسخ  را با افزايش  شديد تناوبي  از فعاليت  پس  ، بازيافت هوازي  آمادگي  داشت

  .بخشد بهبود مي  PCr  سازي دوباره  و افزايش  الكتات  برداشت  ، گسترش هوازي 



 

 ١٧٧

 حداكثر اكسيژن  دار بين معني  حاضر، وجود همبستگي  پژوهش  يافتة  ترين  مهم  

 p=٠٠١/٠(  است  بوده  سرعتي  هاي در تكرار فعاليت  سرعت  افت  و شاخص  مصرفي 
  همبستگي  گفت  توان ، مي آمده  دست  به  همبستگي  ضريب  به  توجه با). r=٥٩/٠ و

با در . دوجود دار  سرعت  افت  و شاخص  مصرفي  داكثر اكسيژنح  بين  متوسطي

  گفت  توان ، ميهشد  اشاره  آن  به  ٣ در جدول   كه٣٤برابر   تعيين  ضريب  نظر گرفتن

  اين.  است  مصرفي  اكسيژنحداکثر ثير أت  تحت  سرعت  صد از افتر د٣٤حدود 

 هاي تكرار فعاليت  در توانايي  هوازي  انجز تو  به  دهد احتماالً عواملي مي  نشان  رابطه

 و  شپ بي  چنانچه).  و عضله  خون بافري  ظرفيت  از جمله(دارند   دخالت  سرعتي 

 هاي تكرار فعاليت  توانايي  كنندة  تعيين  عوامل  از مطالعة  پس) ٢٠٠٤ (١اسپنسر

   همبستگيRSAو    خون بافري  ظرفيت  بين   كهسيدندر  نتيجه  اين  به  سرعتي 

 در توانايي VO2max  درصدی ٣٤نقش ،  جود اين وبا). ٤(وجود دارد   داري معني 

در اين زمينه برخی از محققان . تکرار فعاليت های سرعتی را نمی توان ناديده گرفت

،  هوازي آمادگي  رابطة) ٢٠٠٢(و ونگر   تاملين  از جمله. به نتايج مشابهی رسيده اند

كردند و  را بررسي  شديد تناوبي  فعاليت  حين مصرفي  اكسيژنکثر حداو   توان  حفظ

 بازيافت  سرعت  هاي چرخه  به  هوازي  پاسخ   و VO2max  رسيدند بين  نتيجه  اين  به

 _هر دو  _  توان  و افت)  غيرفعال  استراحت  ثانيه  ٣٠ با فواصل  اي ثانيه  ٦  فعاليت١٠( 

 به) ١٩٩٨(و ونگر   هامون مك  ديگري  در پژوهش). ١١(وجود دارد   داري معني  رابطة

 ، عامل آن  جزء محيطي  بويژه  مصرفي  رسيدند حداكثر اكسيژن  نتيجه  اين 

  و بازيافت  تناوبي  هاي فعاليت  انجام  در توانايي  مهمي  كنندة تعيين 

 اغلب  شده  جامان  هاي در پژوهش  كه  است  آن  توجه  قابل  نكتة). ٩( هاست كوشش بين

                                              
1 - Bishop & Spencer 
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از   كه و محققاني  است  يا بيشتر بوده   ثانيه٣٠ها  تناوب  بين  استراحت  زمان 

 توان  بين  اي اند رابطه نتوانسته  اند، اغلب كرده  استفاده  بازيافت  كوتاه  هاي زمان

 عالوه  به). ١٢ و ٤(آورند   دست  به  سرعتي  هاي تكرار فعاليت  و توانايي  هوازي 

  با توان  يا ورزشكاراني استقامتي خود از ورزشكاران  در مطالعات  كه  پژوهشگراني 

 و ٣، ١(آورند   دست  را به  رابطه  اند اين نشده  اند، موفق كرده  زياد استفاده هوازي

 انجام  نظام  سرباز پياده  ١٩٧ بر روي) ١٩٩٧( هافمن  كه اي مطالعه  به  توجه با). ١٢

حد (  جامعه  بيشتر از ميانگين  هوازي  آمادگي  سطح  گاه هر  شده  روشن  تهنك  داد، اين 

، احتماالً  درنتيجه). ٦( است  نداشته  بازيافت  در ميزان  بيشتري  ، فايدة بوده)  متوسط

 انتظار داشت  توان باشد، نمي  ها در حد زيادي آزمودني  كلية  هوازي  توان  وقتي

  .شود  مشاهده  سرعت  و افت  هوازي  ن توا بين  اي رابطه 

 كل  و زمان  هوازي  توان  بين  حاضر، وجود همبستگي  ديگر پژوهش   يافتة  

معنی دار  همبستگي  اين  كه) r = ٦/٠ و p = ٠٠٠/٠( بوده  تكراري  سرعتي  هاي فعاليت 

 كل  و زمان  سرعت  افت  شاخص  در حقيقت.  است  بوده  نيز در حد متوسط 

را   سرعتي  هاي تكرار فعاليت  توانايي  هستند كه هر دو متغيرهايي  سرعتي  هاي ليتفعا 

  فردي  هاي ، تفاوت سرعت  افت  در شاخص  كه  تفاوت  كنند، با اين مي  منعكس

ها  آزمودني  سرعت  افت  شود تا فقط مي  حذف)  سرعت  زمان  در بهترين(ها  آزمودني

  دست  به  در هر دو رابطه  كه  تقريباً مشابهي  مبستگيه  ه بتوجه با. شود  مطالعه

  در توانايي  ثيريأ، ت سرعت  ها از لحاظ آزمودني  فردي  هاي تفاوت  گفت توان مي  آمده

  . است نداشته  سرعت  حفظ

 سرعتي  هاي فعاليت  زمان  بهترين  دهد بين مي  حاضر نشان  پژوهش  يافتة   آخرين  

  p =  ٠٠١/٠(  وجود داشته  داري معني  رابطة  تكراري  سرعتي  هاي تفعالي  كل  و زمان 



 

 ١٧٩

 همبستگي  ميزان  اين.  است بوده  نيز در حد متوسط  همبستگي اين  كه ) r  = ٥٧/٠و 

 به) ١٩٩٨  (١ و روسگينول  ويدلي در مطالعة كه  است  يي همبستگي  كمتر از ضريب 

،  متري  ٢٠ فعاليت  در يك  از آنجا كه ). r =  ٨٢/٠و   p  = ٠٠١/٠(  است  آمده  دست 

 بهترين  زياد بين  رو همبستگي ، از اين است  غالب  انرژي  ، دستگاه فسفاژن  دستگاه

 سهم  ، بيشترين فسفاژن  دهد دستگاه مي  نشان  ورزشي  هاي فعاليت  كل  و زمان  زمان 

ها هر تكرار را با  اگر آزمودني  وجود اين با.  است  داشته  RSA را در آزمون  انرژي 

، )  ثانيه٢٠كمتر از (  بازيافت  زمان  نبودن  كافي  به  توجه دهند، با  انجام  حداكثر تالش

 تصاعدي  شكل  به  و ذخاير آن  نشده  بازسازي  طور كامل  در هر تكرار به  فسفاژن

بيشتر   هوازي يكوليز بيبر گل  تكيه  شود و آنگاه مي  تخليه  بعدي  كاري هاي در كوشش 

  RSA در آزمون  غالب  انرژي  دستگاه  گفت توان مي ن ، از ديد نظري پس. شود مي

ها حداكثر  آزمودني زياد باشد، احتماالً   همبستگي  و اگر اين  است  فسفاژن  دستگاه

  .اند كار نگرفته  خود را در هر تكرار به  تالش

  

   گيري  نتيجه

 هاي تكرار فعاليت  و توانايي  هوازي  توان  دهد بين مي  نشان  پژوهش  اين   نتايج  

 درصد از ٣٤حدود   فت گ توان مي  در واقع. وجود دارد  متوسطي  همبستگي  سرعتي 

  از توان  ناشي  هاي ثير سازگاريأت  تواند تحت مي  سرعتي  هاي تكرار فعاليت  توانايي

  .باشد   هوازي زياد
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