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طراحي آزمون ميدانى ويژه براى تعيين توان 
هوازى بازيكنان زن فوتسال

 شكوفه نادرى؛ كارشناس ارشد فيزيولوژى ورزشى دانشگاه تربيت معلم تهران* 
   حميد رجبى؛ دانشيار دانشگاه تربيت معلم تهران

   منيژه نوروزيان؛ استاديار دانشگاه تربيت معلم تهران

ــوان هوازى بازيكنان زن چكيده: ــى ويژه با روايى و پايايى، جهت برآورد ت ــدف پژوهش حاضر طراحى آزمون ميدان ه
ــركت كنندگان در اين پژوهش چهارده بازيكن فوتسال تيم هيرسا حاضر در مسابقات دسته يك  ــال بود. ش فوتس
بانوان باشگاه هاى كشور با ميانگين سنى 4/22±21/5 سال، قد 4/17±159/64 سانتى متر، تودة بدنى 56/01±5/15 
ــد. ابتدا، چندين  ــى 4/32±22/79 و BMI 2/08±21/99 كيلوگرم بر مجذور متر بودن ــد چرب ــرم، درص كيلوگ
پيش مطالعه به منظور بررسى ميزان شدت آزمون، الگوهاى حركتى موجود در فوتسال و مدت زمان آزمون انجام 
گرفت. نهايتاً آزمون حاضر براى اجرا ساخته شد. سپس حداكثر اكسيژن مصرفى (Vo2max) آزمودنى ها با استفاده 
ــت آمده از آزمون ميدانى طراحى شده اندازه گيرى شد.  ــافت به دس ــتگاه گاز آنااليزر (آزمون مالك) و مس از دس
همچنين، ضربان قلب و الكتات آزمودنى ها پس از هر دو آزمون نيز اندازه گيرى شد. از آزمون ضريب همبستگى 
ــته و ICC جهت بررسى داده ها استفاده گرديد. يافته ها نشان داد بين Vo2max به دست آمده از  ــون، t همبس پيرس
ــگاهى و مسافت طى شده در آزمون ميدانى طراحى شده (r =0/853)، ضربان قلب بيشينه  آزمون فزايندة آزمايش
ــتگى  ــر دو آزمون (r =0/768) و ميزان الكتات خون دو دقيقه پس از هر دو آزمون (r=0/668) همبس ــس از ه پ
ــان داد بين ميزان الكتات خون دو دقيقه پس از هر دو  ــته نش معنادارى وجود دارد. همچنين، نتايج آزمون t همبس
آزمون تفاوت معنادارى وجود داشت اما بين ضربان قلب بيشينه بالفاصله پس از هر دو آزمون تفاوت معنادارى 
وجود نداشت. در بررسى پايايى آزمون جديد نيز با استفاده از آزمون ICC براى شاخص توان هوازى (مسافت) 
در دو مرحلة آزمون- آزمون مجدد ضريب پايايى بااليى (r =0/774) به دست آمد. نتيجه اينكه به دليل همبستگى 
ــگاهى فزاينده و پايايى باالى آن مى توان از اين  باالى آزمون جديد كه ما آن را 1FAST ناميديم با آزمون آزمايش

آزمون جديد در ارزيابى Vo2max بازيكنان زن  فوتسال استفاده كرد.

واژگان كليدي: آزمون هوازى ويژة فوتسال، روايى، پايايى.

* E. mail: shokufehnaderi@yahoo.com
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طراحي آزمون ميدانى ويژه براى تعيين توان هوازى بازيكنان زن فوتسال

مقدمه
است  باتحركى  و  هيجان انگيز  ورزش  فوتسال 
امروزه بين ساير ورزش ها جايگاه ويژه اى دارد.  كه 
و  ورزش  اين  ماهيت  به  توجه  با  فوتسال  بازيكنان 
محيطى كه بازى در آن انجام مى شود، ويژگى هاى 
جسمانى خاصى دارند. بنابراين، تمرين بايد با توجه 
از  يك  هر  توانايى هاى  سطح  انفرادى،  شرايط  به 
مسابقه  در  ضرورى  نيازهاى  و  شركت كنندگان 
بازيكنان  راستا،  همين  در   .(5  ،10) شود  طراحى 
فوتسال براى دستيابى به اوج اجراى ورزشى مجبور 
به باال بردن سطح هماهنگى، استقامت، قدرت، توان، 
دانشمندان  بيشتر   .(1  ،3) هستند  سرعت  و  چابكى 
باالى  سطح  دارند  اعتقاد  مربيان  و  ورزشى  علوم 
آمادگى هوازى، پيش نيازى براى عملكرد بى هوازى 
باال هنگام فعاليت هاى متناوب طوالنى  مانند فوتسال 
است (7، 3). به همين دليل ورزشكاران اين رشته ها 
از  مسابقه،  فصل  از  پيش  تمرين هاى  هنگام  معموالً 
توان  بهبود  براى  طوالنى مدت  استقامتى  فعاليت هاى 
هوازى استفاده مى كنند (18، 3). در حقيقت، ماهيت 
آمادگى  بازيكنان،  مى كند  ايجاب  فوتسال  بازى 
با  اگر  ويژگى  اين  كه  باشند  داشته  بااليى  هوازى 
به  را  خستگى  شود،  همراه  بازى  مناسب  راهبردهاى 

تأخير مى اندازد.
فراوانى  آزمايشگاهى  روش هاى  چند  هر 
شده اند،  مطرح  هوازى  توان  اندازه گيرى  براى 
ماهيت  به  توجه  با  كه  ميدانى اى  آزمون هاى  امروزه 
باشند،  شده  طراحى  مربوط  رشتة  فعاليت هاى 
جايگزين روش هاى پيچيده و پرهزينة آزمايشگاهى 
شده اند. از اين رو، روايى و پايايى آزمون ها به ويژه 

همواره  و  دارد  ويژه اى  اهميت  ميدانى  آزمون هاى 
تالش مى شود آزمون هايى ابداع شوند كه عالوه بر 
جنبة علمى و كاربردى آن، روايى و پايايى الزم را 

نيز داشته باشند (14، 8). 
در اين راستا، هاف و همكارانش در سال 2002 
 Vo2max ارزيابى  جهت  ويژه اى  ميدانى  آزمون 
بازيكنان فوتبال طراحى كردند. سپس، باربروآلوارز 
آزمون  بار  اولين  براى  سال 2005  در  همكارانش  و 
بازيكنان  هوازى  توان  ارزيابى  منظور  به  را   1FIET
منقطع  تمرينات  اجراى  در  آن ها  توانايى  و  فوتسال 
دويدن  از  متشكل  كه  كردند  طراحى  باال  شدت  با 
فوتسال  زمين  در  فزاينده  صورت  به  رفت وبرگشت 

بود (14).
و  كاستگنا   2010 سال  در  آن  دنبال  به 
همكارانش (16) آزمون FIET را با آزمون بيشينة 
ضربان  الكتات،   ،Vo2max لحاظ  از  نوارگردان 
به  كردند.  مقايسه  شده  طى  مسافت  و  اوج  قلب 
الگوهاى  لحاظ  از  كه  توپى  آزمون  تاكنون  هرحال 
حركتى شبيه به فوتسال باشد براي اندازه گيري توان 
هوازي ويژة اين رشته مورد مطالعه و آزمايش قرار 
و  روايى  كه  آزموني  چنين  طراحي  با  است.  نگرفته 
پايايى آن نيز تـأييد شود، مربيان اين رشتة ورزشي 
آمادگي  ميزان  از  خوبي  ارزيابي  توانست  خواهند 
اين  لذا،  آورند.  عمل  به  خود  ورزشكاران  هوازي 
نظر  از  كه  آزموني  طراحي  با  دارد  نظر  در  پژوهش 
ضربان  و  مصرفى،  اكسيژن  (حداكثر  فيزيولوژيايي 
آزمايشگاه  فزايندة  آزمون  شبيه  الكتات)  و  قلب 
(گاز آنااليزر) و از نظر الگوي حركتي و زمانى شبيه 
بازيكنان  هوازي  توان  بتوان  باشد  فوتسال  بازي  به 
1. Futsal Intermittent Endurance Test(FIET)
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فوتسال را به صورت كاربردى ترى سنجيد. 

روش شناسى
فوتسال  بازيكن  چهارده  آمارى  جامعة  آزمودنى ها. 
بانوان  يك  دسته  مسابقات  در  حاضر  هيرسا  تيم 
 21/5±4/22 سنى  ميانگين  با  كشور  باشگاه هاى 
بدنى  تودة  سانتى متر،   159/64±4/17 قد  سال، 
5/15±56/01 كيلوگرم، درصد چربى 22/79±4/32 
متر  مجذور  بر  كيلوگرم   21/99±2/08  BMI و 
بودند. به علت محدود بودن جامعه، تعداد نمونه برابر 
هدف مند  نمونه گيرى  از  و  انتخاب،  جامعه  تعداد  با 
تحقيق  طرح  و  همبستگى  تحقيق  روش  شد.  استفاده 

به صورت ميدانى بود. 
جلسة  اولين  در  اطالعات.  جمع آورى  روش 
پژوهش،  هدف  و  نوع  آزمودنى ها  براى  پژوهش، 
نحوة همكارى و ابزار پژوهش شرح داده شد. پس از 
آشنايى با آنان مشخصات فردى بازيكنان در فرم هاى 
آزمودنى ها  و  شد  ثبت  اطالعات  ثبت  مخصوص 
اين  در  رضايت نامه  فرم  پركردن  از  پس  داوطلبانه 
ميانگين  آزمودنى ها  همة  كردند.  شركت  پژوهش 
را  ليگ  در  فوتسال  حرفه اى  بازى  سال   3/5 تجربة 
هفته  در  جلسه  سه  آزمودنى ها  همچنين،  داشتند. 
ليگ  مسابقات  فصل  ابتداى  در  و  داشتند  تمرين 

بودند. 
شامل  بدنى  تركيب  اندازه هاى  دوم  جلسة  در 
استفاده  با   BMI و  چربى  درصد  بدن،  تودة  قد، 
موجود   (In body 2)  1 بدن  تركيب  دستگاه  از 
پس  شد.  اندازه گيرى  المپيك  ملى  آكادمى  در 
فزايندة  آزمون  آزمون گيرى،  جلسة  سه  در  آن  از 

آزمون  و  شده  طراحى  آزمون  آزمايشگاهى، 
عمل  به  آزمودنى ها  از  شده  طراحى  آزمون  مجدد 
آزمون  هر  نتيجة  تأثير  ميزان  از  كاستن  براى  آمد. 
 48 زمانى  فاصله هاى  با  آزمون ها  ديگر،  آزمون  بر 
ساعت و براى هر آزمودنى در ساعت مشخصى از 
آزمودنى ها  همة  محيطى  شرايط  شد.  انجام  صبح 
هوا  دماى  و  رطوبت  و  بارش  بدون  بود،  يكسان 
تغذية  وضعيت  كنترل  سانتى گراد.  درجة   28 تا   25
آن ها  به  اما  نبود  ميسر  كامل  طور  به  آزمودنى ها 
از  آزمون  هر  اجراى  از  قبل  ساعت   24 شد  توصيه 
محرك  داروهاى  و  الكل  كافئين،  قهوه،  خوردن 
ناشتا  آزمون  روز  در  و  كنند  خوددارى  مسكن  و 

نبودند.
تعيين  منظور  به  آزمايشگاهى.  فزايندة  آزمون 
آنااليزر  گاز  دستگاه  از  آزمودنى ها   Vo2max

نوارگردان  و   (QUARK b2, ITALYA)
آكادمى  در  موجود   (COSMED , ITALYA)
قبًال  كه  اجرايى  پروتكل  شد.  استفاده  المپيك  ملى 
در دستگاه تنظيم شده بود و براى تمام ورزشكاران 
دقيقه  يك  شامل  بود،  شده  استفاده  ملى  سطح 
با  گردن  گرم  دقيقه  سه  نوارگردان،  روى  استراحت 
سرعت 6km/h بود. سپس، به ازاى هر يك دقيقه، 
با  نهايت،  در  مى يافت.  افزايش   1km/h سرعت 
نمودار   ،(220  – (سن  بيشينه  قلب  ضربان  به  توجه 
و   RER≥1/1 فالت)،  به  (رسيده  مصرفى  اكسيژن 
معنى  به  آزمودنى  دست  (عالمت  ارادى  واماندگى 
عدم توانايى براى ادامه) آزمون متوقف مى شد ودر 
پايان يك دقيقه ريكاورى با سرعت كاهنده تا صفر 

منظور شد.
1. Body composition  
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هدف  اينكه  به  توجه  با  آزمون.  طراحى  چگونگى 
توان  برآورد  پژوهش  اين  در  آزمون  طراحى  از 
كه  بود  اين  بر  سعى  بود،  فوتسال  بازيكنان  هوازى 
و  ورزش  ويژگى  اصل  از  آزمون  اين  طراحى  در 
آزمون استفاده شود، به طورى كه حركات استفاده 
فوتسال  بازيكنان  حركات  با  آزمون  اين  در  شده 
زيادى  بسيار  شباهت  ورزشى  رشتة  اين  جريان  در 
فيزيولوژى  به  توجه  با  ديگر،  طرف  از  باشد.  داشته 
رشتة فوتسال و عوامل مختلف آمادگى جسمانى و 
شد  آن  بر  سعى  آن،  در  درگير  انرژى  سيستم هاى 
الگوى  نوع  لحاظ  از  بيشتر  چه  هر  آزمون  اين  كه 
حركتى و زمان اجراى آن به رشتة فوتسال نزديك 

شود. 
فوتسال  بازيكنان  روى  پيش مطالعه  چندين  طى 

آزمون  يك،  دستة  ليگ  در  حاضر  كرمانشاه  تيم 
راهنما  مطالعة  اين  از  هدف  آمد.  به دست  نهايى 
ضربان  شدت  وسيلة  به  آزمون  شدت  ميزان  بررسى 
آزمون  انجام  از  پس  خون  الكتات  ميزان  و  قلب 
اين  با  مطابق  و  باال  مالحظه اى  قابل  حد  در  كه  بود 
شاخص ها در جريان بازى فوتسال به حساب مى آمد 
از  استفاده  به  توجه  با  نيز  راهنما  مطالعة  در   .(16)
شد  سعى  شده،  طراحى  آزمون  در  فوتسال  حركات 
حركات و زمان اجرا متناسب با توانايى هاى بازيكنان 
فوتسال باشد. در اين زمينه از نظرات مربيان فوتسال، 
متخصصان فيزيولوژى ورزشى و علم تمرين و منابع 
 ،16) فوتسال  مهارت هاى  و  فيزيولوژى  به  مربوط 
كلى  پروتكل  مبنا،  همين  بر  شد.  گرفته  بهره   (10
تا   (1 (شكل  شد  تنظيم  شده  طراحى  آزمون  اجراى 

 

شكل 1. مسير حركت در آزمون طراحى شده 
1-2: دويدن با سرعت به سمت عقب، فاصلة 8/5 مترى. 2-6: مارپيچ از بين مخروط ها، فاصلة هر مخروط از بعدى 2/5 متر. 6-7: دويدن 
با سرعت به سمت جلو، 10/40 متر. 7-10: دريبل با توپ با سرعت، فاصلة مخروط ها از هم 2/10 متر. 10-11: حركت با توپ با سرعت 
ممكن، 20متر. 11-12: دريبل با توپ با سرعت،10 متر. 12-13: شوت به سمت دروازه، 2متر. 13-15: دويدن با سرعت، 32 متر. 1-15: 

حركت پاى پهلو، 11/30 متر. فاصلة مخروط هاى 7، 8، 9، 10، 11، 14 از خطوط كنارى زمين، 1متر. فاصلة مخروط 2 از 15، 5 متر. فاصلة 
مخروط هاى 2، 4، 3، 5، 6 از هم 3 متر.
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به روايى سنجى آزمون طراحى شده در اندازه گيرى 
توان هوازى و متغيرهاى فيزيولوژيايى پرداخته شود.

بود  صورت  بدين  شده  طراحى  آزمون  اجراى 
كه آزمودني در نقطة شروع كه در محل قرارگيري 
از  نيمي  به  پشت  بود،   (1 (شكل   1 شماره  مخروط 
زمين كه آزمون در آن انجام شد مى ايستاد. سپس، 
 1 شكل  اساس  بر  آزمون  سوت  صداى  شنيدن  با 
شروع و با صداى سوت به پايان رسيد. كل مسافت 
به  آزمون  اين  بود.  متر  دور110/5  هر  در  شده  طى 
پايان  در  شده  طى  مسافت  و  اجرا  دقيقه   10 مدت 

ثبت شد.
اندازه گيري ضربان قلب. ضربان قلب آزمودني ها با 
استفاده از ضربان سنج پالر مدل kempele ساخت 
جلسات  ابتداى  پيش آزمون (در  زمان هاى  در  فنالند 
دو  هر  در  آزمون  از  پس  بالفاصله  و  آزمون گيرى) 

آزمون آزمايشگاهى و ميدانى اندازه گيري شد. 
اندازه گيري الكتات خون. الكتات خون آزمودني ها 
و  آزمايشگاهى  آزمون  اجراي  از  پس  دقيقه  دو 
الكتومتر  دستگاه  از  استفاده  با  شده  طراحى  آزمون 
 Sens شركت  ساخت   Lactate Scout (دستگاه 

Lab آلمان) اندازه گيرى شد.
اسميرنوف  كلموگروف-  آزمون  از  آماري.  روش 
داده ها  توزيع  بودن  طبيعى  از  اطمينان  منظور  به 
ضريب  از  آزمون  روايى  تعيين  براى  شد.  استفاده 
 ICC همبستگى پيرسون و براى تعيين پايايى آن از
 t آزمون  از  آزمون  دو  بين  اختالفات  بررسى  و 
سطح  استنباطي،  آمار  جنبة  از  شد.  استفاده  همبسته 
معنادارى  مقايسة  يا  ارتباط  ارزيابي  براي   P<0/05
عمليات  گرديد.  منظور  آزمون  دو  در  ميانگين ها 

آمارى با نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام شد.

يافته ها
فزايندة  آزمون  در  هوازى  توان  شاخص 
آزمون  در  شده  طى  مسافت  ميزان  و  آزمايشگاهى 
و  بيشينه  قلب  ضربان  و   1 جدول  در  شده  طراحى 
جدول 2  در  آزمون  دو  از  پس  خون  الكتات  ميزان 

آمده است.
پيرسون  همبستگى  ضريب  نتايج   3 جدول 
مى دهد.  نشان  شده  اندازه گيرى  متغيرهاى  بين  را 
مى شود،  مشاهده   3 جدول  در  كه  همان گونه 
فزايندة  آزمون  از  آمده  دست  به   Vo2max بين 
آزمايشگاهى و مسافت طى شده در آزمون طراحى 
شده، ضربان قلب بيشينه و الكتات خون پس از هر 
(به  آمد  دست  به  معنادارى  همبستگى  آزمون،  دو 
ترتيب، P=0/01 ،r=0/853؛ P =0/01 ،r=0/768؛ 

.(P=0/01 ،r=0/868
جدول 4 نتايج ضريب پايايى به دست آمده از 
آزمون  آزمون-  مرحلة  دو  در  شده  طراحى  آزمون 
مجدد را نشان مى دهد. نتايج آزمون ICC نشان داد 
شده  طراحى  آزمون  از  آمده  دست  به  مسافت  بين 
در دو مرحلة آزمون- آزمون مجدد، ضريب پايايى 
ضربان  همچنين،   .(r=0/774) دارد  وجود  بااليى 
از  پس  آمده  دست  به  خون  الكتات  و  بيشينه  قلب 
آزمون  آزمون-  مرحلة  دو  در  شده  طراحى  آزمون 
ترتيب،  (به  داد  نشان  بااليى  پايايى  ضريب  مجدد، 

.(r=0/612 ،r=0/783
نتايج آزمون t همبسته در مورد تغييرات ضربان 
قلب بيشينه و الكتات خون پس از دو آزمون فزايندة 
بين  داد  نشان  شده  طراحى  آزمون  و  آزمايشگاهى 
آزمون  دو  هر  از  پس  بالفاصله  بيشينه  قلب  ضربان 
تفاوت معنادارى وجود نداشت (P=0/728). اما بين 
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جدول 1. توان هوازى و مسافت طى شده در دو آزمون فزايندة آزمايشگاهى و آزمون طراحى شده

آزمون فزايندة آزمون
آزمايشگاهى

آزمون طراحى 
شده

شاخص هاي آماري
شاخص هاي آزمون

انحراف 
معيار±ميانگين

انحراف 
معيار±ميانگين

(Vo2max) 2/50±48/98حداكثر اكسيژن مصرفى-

108/27±220/091389/2±1148/6مسافت (متر)

جدول 2. ضربان قلب بيشينه و ميزان الكتات خون پس از آزمون فزايندة آزمايشگاهى و آزمون طراحى شده

آزمون فزايندة آزمون
آزمايشگاهى

آزمون طراحى 
شده

شاخص هاي آماري
شاخص هاي آزمون

انحراف 
معيار±ميانگين

انحراف 
معيار±ميانگين

12/3±7/93190/82±191/57ضربان قلب بيشينه بالفاصله پس از اجرا (ضربه در دقيقه)

3/12±2/7713/60±11/75الكتات خون 2دقيقه پس از آزمون (ميلي مول بر ليتر)

جدول 3. ضرايب همبستگى بين متغيرهاى اندازه گيرى شده در دو آزمون

ارزش rPشاخص

همبستگى بين Vo2max آزمون فزاينده با مسافت طى شده در 
FAST آزمون

0/8530/01

0/7680/01همبستگى بين ضربان قلب بيشينه بالفاصله پس از هر دو آزمون

0/6680/01همبستگى بين ميزان الكتات خون 2دقيقه پس از هر دو آزمون
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آزمون  هردو  از  پس  دقيقه  دو  خون  الكتات  ميزان 
.(P=0/014) تفاوت معنادارى وجود داشت

بحث و نتيجه گيرى
حداكثر  بين  داد  نشان  حاضر  پژوهش  يافته هاي 
فزايندة  آزمون  از  آمده  دست  به  مصرفى  اكسيژن 
آزمايشگاهى و مسافت طى شده در آزمون طراحى 
شده همبستگي معناداري وجود داشت. به نظر مى رسد 
مورد  شاخص هاى  بين  معنادارى  همبستگى  چنين 
نظر، به دليل زمان فعاليت مشابه (ميانگين مدت زمان 
آزمون آزمايشگاهى 0/75±9/5 دقيقه و مدت زمان 
بيشتر  به كارگيرى  و  دقيقه)  ده  شده  طراحى  آزمون 
طراحى  آزمون  و  آزمايشگاهى  آزمون  در  پايين تنه 
سيستم هاى  درگيرى  سبب  احتماالً  كه  باشد  شده 
انرژى مشابه در دو آزمون شده است (4،13،17،19). 
همچنين، ميزان ضربان قلب و تا حدى ميزان الكتات 
نيز نشان مى دهد فشار فيزيولوژيايى دو آزمون تقريباً 

مشابه بوده است. 
كاستگنا  پژوهش  نتايج  با  حاضر  پژوهش  نتايج 

همبستگى  كه  همسوست   (2010) همكارانش  و 
آزمون  در  فوتسال  بازيكنان   Vo2max بين  معنادارى 
دست  به   FIET ميدانى  آزمون  و  نوارگردان  بيشينة 
همكارانش  و  ويليامز  نتايج  با  همچنين،  آوردند. 
بين  فوتبال  بازيكنان  در  كه  دارد  همخوانى   (2010)
مسافت طى شده در آزمون 1BEAST90 و مسافت 
حاصل   Vo2peak و   2YYIRT آزمون  در  شده  طى 
از آزمون آزمايشگاهى، همبستگى معنادارى به دست 

آوردند (16،20).
بين  همبستگى  در  مى رسد  نظر  به  همچنين، 
دو  ماهيت  بين  شباهت  نظر،  مورد  شاخص هاى 
آزمون و پيوسته بودن دو آزمون (منقطع بود و زمان 
نيز  نداشت)  وجود  آزمون  دو  خالل  در  استراحت 
مؤثر باشد. در تأييد اين موضوع پژوهش حاضر نشان 
به دست  بيشينة  قلب  ضربان  و  الكتات  ميزان  بين  داد 
آمده از آزمون آزمايشگاهى و آزمون طراحى شده 
ارتباط معنادارى وجود دارد كه اين امر ممكن است 
به دليل وجود شدت، زمان، الگوى حركتى مشابه و 
رعايت اصل ويژگى تمرين در هر دو آزمون باشد. 

جدول 4. نتايج ضريب پايايى آزمون طراحى شدة درد و مرحلة آزمون- آزمون مجدد

ضريب پايايىشاخص

0/774مسافت به دست آمده از آزمون طراحى شده در دو مرحلة آزمون- آزمون مجدد

0/783ضربان قلب بيشينه پس از آزمون طراحى شده در دو مرحلة آزمون- آزمون مجدد

0/612الكتات خون پس از آزمون طراحى شده در دو مرحلة آزمون- آزمون مجدد

1. Ball Endurance and Sprint Test in 90 min
2. Yo-Yo Intermittent Recovery Test
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پس  قلب  ضربان  بين  داد  نشان  پژوهش  نتايج 
طراحى  آزمون  و  آزمايشگاهى  فزايندة  آزمون  از 
بين  همچنين،  دارد.  وجود  معنادارى  همبستگى  شده 
ضربان قلب در دو آزمون تفاوت معنادارى مشاهده 
نشد. اين نكته آشكار كرد كه واكنش ضربان قلب به 
سنگيني تمرين شاخصي از بار اضافه است كه به طور 
اعم بر بدن و به طور اخص بر قلب و عروق اعمال 
مي شود (3،7،9،10). هر قدر كه شدت ورزش بيشتر 
ويژه،  بار  اندازه  و  معين  اكسيژن  هزينة  تحت  شود، 

ضربان قلب افزايش پيدا مي كند.
دادن  نشان  براى  الكتات  متغير  مى رسد  نظر  به 
كه  فوتسال  رشتة  در  ويژه  به  فيزيولوژيايى  فشار 
حقيقت،  در  است.  مناسب تر  نيست  هوازى  كامًال 
اطالعاتى  تمرين  هنگام  خون  الكتات  گيرى  اندازه 
را در مورد شدت، بار و مدت تمرين فراهم مى كند. 
دسترس  در  انرژى  ذخاير  كه  زمانى  فعاليت،  هنگام 
از  پس  نمى شود.  تشكيل  الكتات  مى شود،  استفاده 
و  گليكوژن  شدن  شكسته  راه  از  انرژى  وقتى  آن، 
بدون دخالت اكسيژن فراهم آيد، الكتات شروع به 
الكتات  غلظت  دليل  همين  به   .(12) مى كند  تجمع 
خون پس از فعاليت هاى بيشينه اغلب در آزمون هاى 
دستگاه  سهم  ارزيابى  جهت  آزمايشگاهى  و  ميدانى 

بايد   .(11) مى شود  استفاده  فعاليت  در  گليكوليزى 
داليل  از  يكى  فقط  هيپوكسى  كه  داشت  توجه 
كه  سوخت وسازى  است.  توليدى  الكتات  افزايش 
دليل الكتات  بر اثر اكسيژن محدود مى شود معموالً 
آدرنرژيك  بتا  سيستم هاى  اين  بلكه  نيست،  توليدى 

است كه بر الكتات خون تأثير مهمى دارد (2). 
هنگام  مى دهد  نشان  مطالعه  اين  خالصه،  به طور 
با  تحقيق  اين  در  كه  فوتسال  ويژة  هوازى  آزمون 
واژة FAST نامگذارى كرديم، هر دو مسير انرژى 
هوازى و بى هوازى درگيرند و فشار زيستى مشابهى 
مواجهه اند  آن  با  بازيكنان  فوتسال  بازى  هنگام  كه 
آزمون  باالى  همبستگى  دليل  به  مى كند.  اعمال 
پايايى  و  فزاينده  آزمايشگاهى  آزمون  با   FAST
ارزيابى  در  جديد  آزمون  اين  از  مى توان  آن  باالى 

Vo2max بازيكنان فوتسال استفاده كرد.

تشكر و قدردانى
مركز  المپيك،  ملى  آكادمى  محترم  رياست  از 
آكادمى،  جسمانى  قابليت هاى  توسعة  و  سنجش 
ما  كه  عزيزانى  تمامى  و  تهران  معلم  تربيت  دانشگاه 
را در اجراى اين تحقيق يارى نموده اند سپاسگزاريم.
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