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هوازي در دختران و مقایسه بین گروهی و ارتباط درون گروهی اوج، حداقل، میانگین، افت و شیب توان بی
 ثانیه 30دنبال اجراي آزمون وینگیت پسران ورزشکار دانشگاهی به

 دکتر مهدي محمدي ،سید مهران حسینی ،بناکارراحله  فرهاد دریانوش،، دکتر اسحاق نادریان

 دانشگاه شیراز و روانشناسی، ، دانشکده علوم تربیتیکارشناس ارشد فیزیولوژي ورزشی -1
 دانشگاه شیراز و روانشناسی، ، دانشکده علوم تربیتیو علوم ورزشی تربیت بدنی استادیار بخش  -2

 بیتی و روانشناسی، دانشگاه شیرازاستادیار بخش مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تر -3
  مقدمه
ها، افزایش بیش از در این گونه فعالیت. کنداي ایفا میهاي مختلف ورزشی نقش اساسی و تعیین کنندههوازي در رشتهتوان بی

صورت مطلوب اي مانع ادامه فعالیت بهافتد که هر کدام به گونهحد ضربان قلب، تجمع اسیدالکتیک و خستگی مفرط اتفاق می
 دارد؛ بستگی عضالنی آنان قدرت و ورزشکاران پاي انفجاري به توان زیادي حد تا هاورزش از بسیاري در موفقیت. شودمی

 عبارت به .اجراي عملکرد خود، نیروي کافی را تولید کند براي و باشد سریع تواندمی که تا آنجا باشد قادر باید ورزشکار یعنی،
توان به می جمله ازکه توان  بر عوامل متعدد اثر به توجه با حال، با این. )1987فرانسیس، ( باشد داشتهباالیی  توان دیگر،
مفصل اشاره کرد،  حرکت دامنۀ انقباض و عضله، نوع انقباض سرعت عضله، دماي عضالنی، اجرا، تودة و بدنی فعالیت زمان
 در هوازيبی توان نقش به توجه با. است متفاوت ورزشی گوناگون هايرشته در یا و ورزشی يرشته یک بازیکنان در توان

 در .است داشته خود معطوف به را ياویژه توجه الکتیک اسید و دستگاه فسفاژن عملکرد ارزیابی ورزشی، هاياکثر فعالیت
بهبود  و ورزشی تمرینات درست ریزي عمدة برنامه مراحل از یکی سنجش، مناسب وسایل و از ابزار راستا، استفاده این

از  یکی وینگیت، آزمایشگاهی آزمون هوازي،توان بی ارزیابی گوناگون هايآزمون بین از .است ورزشکاران رقابتی عملکرد
  .)2005؛ توماس و همکاران، 2005کازابالیس و همکاران، ( است در این زمینه عمومی هايآزمون معتبرترین

 روش شناسی تحقیق
میانگین و انحراف . بود) دانشجوي پسر 15دانشجوي دختر و  15(دانشجوي ورزشکار دانشگاهی  30نمونه آماري این پژوهش

متر و پسران به ترتیب سانتی 13/16 ±89/4کیلوگرم و  33/55 ±94/7سال،  20± 5/1معیار سن، وزن و قد دختران به ترتیب 
ابزار استفاده در  .متر بود که به طور داوطلبانه انتخاب شدندسانتی27/177 ±75/3کیلوگرم و  33/69 ±1/11سال،  21 ± 2/1

هوازي با حداقل توان بی ، افت، شیب وهاي اوج، میانگیندر پایان آزمون، شاخص. بود ٨٩۴Eاین تحقیق دوچرخه مونارك 
ها توسط العات، نتایج حاصل از آزمودنیپس از جمع آوري و دسته بندي اط .شدافزار ویژه این دستگاه محاسبه استفاده از نرم

براي مشخص کردن میانگین و انحراف معیار از آمار توصیفی، براي بررسی  . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت spss٢٠نرم افزار 
. شد هاي درون گروهی از ضریب همبستگی پیرسون استفادهمستقل و براي تعیین رابطه test-tها از آزمون تفاوت بین گروه

 . در نظر گرفته شد ٠.٠۵>pسطح معناداري در این تحقیق، 

 نتایج
، حداقل )٠.٠٠١=p(هوازي  ، میانگین توان بی)٠.٠٠١=p(هوازي تفاوت معناداري در اوج توان بیهاي پژوهش نشان داد که یافته

بین دختران و پسران وجود دارد  (٠.٠٢٨=p)هوازي و شیب توان بی) ٠.٠١٨=p(هوازي ، افت توان بی)٠.٠٠١=p(هوازي توان بی
، )٠.٠٠١=٠.٩۴۵ , p=r(هوازي با میانگین گروهی در مردان مشخص شد که اوج توان بیهاي دروندر بررسی رابطه ).1نمودار (

ار همبستگی معناد) ٠.٠٠١=٠.٨٧۵ , p=r(هوازي و شیب توان بی)   ٠.٠١٨=p , ۶٠.٠=r(، حداقل )٠.٠٠١=p , ٠.٩٢٨=r(افت 
هوازي در گروه زنان هوازي با اوج توان بیدر بررسی رابطه بین میانگین، حداقل، افت و شیب توان بی .مثبت و قوي وجود دارد

هوازي هوازي با حداکثر توان بینتایجی مشابه نتایج مردان بدست آمد به این صورت که میانگین، افت، شیب و حداقل توان بی
  ٠.٠٠٢=p , ٠.٧٣٧=r ، ٠.٠٠١=٠.٧۶۴ , p=r،  ٠.٠٠١=p ,٠.٩٩٣=r: به ترتیب(ریب باال وجود دارد همبستگی معنادار مثبت با ض

 ).٠.٠١۵=p ,۶١.٠=rو 
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 بحث و بررسی
-هوازي ارتباط مستقیم دارد باید گفت که بهتر است حداقل توان بیهوازي با حداکثر و حداقل توان بیاز آنجا که افت توان بی 

-ثانیه طول می 8فعالیت تخصصی ورزشکار رخ ندهد؛ به این معنا که اگر مسابقه تخصصی یک ورزشکار، هوازي در مدت زمان 
-هوازي خود برسد و هرچه این افت توان بیثانیه اول به حداقل توان بی 8کشد، در آزمون وینگیت باید ورزشکار در خارج از 

کمتر باشد، نشان دهنده آن است که فرد آمادگی باالتري دارد و ) هوازي مناسبیک اوج توان بی(ال هوازي در یک شرایط ایده
 .هوازي توجه داشته باشندهوازي و افت توان بیهوازي، میانگین توان بیبنابراین باید مربیان به ارتباط متقابل اوج توان بی

 .هوازيهوازي، اوج توان بیثانیه، توان بی 30آزمون وینگیت  :هاي کلیديواژه
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