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خالصه
هدف از این پژوهش بررسی تاثیرطول دوره تیپر بعد از 21هفته تمرین منتخب بر ضربان قلب بازیکنان زن والیبال
بود11.بازیکن ( 12/5±2/04سال پس از دوازده هفته تمرین منتخب والیبال بهطور تصادفی در دو گروه
تیپرینگ) (TG=12وگروه کنترل) (CG=10قرار گرفتند .در گروه تیپرینگ  %54کاهش حجم تمرین در دو هفته انجام
شد،درحالیکه گروه کنترل با حفظ شدت قبلی به تمرینات ادامه دادند.متغیرهادر چهار مرحله اندازهگیری شدند .پیش از
شروع تمرین اصلی(پیشآزمون)،پس از تمرین و قبل از تیپرینگ(پسآزمون) ،بعد از یک هفته تیپر (تیپر یک)و متعاقباً
بعدازدو هفته تیپر.ضربان قلب استراحت آزمودنیها اندازهگیری شد.از تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر و آزمون تعقیبی
بونفرونی برای تحلیل داده هااستفاده شد.یافتههانشان داد،توان بیهوازی نیز بعد از  21هفته تمرین از  33/87به  33/83و
بعد از یک هفته تیپر به  04/57و بعد از دو هفته تیپر به  53/81وات بر کیلوگرم افزایش داشت.
کلمات کلیدی :تیپرینگ  ،ضربان قلب.
مقدمه
یکی از اصول علمی که مربیان باید درزمینه علم تمرین با آن آشناشوند کم کردن تمرین پیش از فصل مسابقات است.به
طورکلی دوره کاهش تدریجی بار تمرین بهعنوان دوره ای که چند روز تا چند هفته طول کشیده تعریف میشودکه در آن
حجم تمرین بهتدریج کاهش مییابد درحالیکه شدت تمرین نسبتاً حفظ میشود.بههرحال ترکیب حجم و شدت
اعمالشده در دوره کاهش بار تمرین به نوع ورزش و سازگاریهای موردنظر برای یک رقابت موفقیتآمیز ورزشی بستگی
دارد.
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یکی از اهداف مهم متخصصان علم تمرین طراحی برنامههایی است که بتواند ورزشکاران را بهخوبی برای روز یا فصل
مسابقات آماده کند.این آمادهسازی یکی از مشکالتی است که همواره مربیان با آن دست به گریبان بودهاند.زیرا میزان فشار
و نحوه تمرینات باید بهگونه ای باشد که ورزشکار در روز مسابقه یا در طول فصل مسابقات همواره در باالترین سطح آمادگی
خود قرار داشته باشد.درصورتیکه تمرینات،سبکتراز حد الزم باشد یا برعکس فشار بیشازحدی را بر بازیکنان اعمال کند
،نمی تواند ورزشکار را به سطح مطلوب آمادگی خود برساند.یکی از راهبردها برای دستیابی به اوج عملکرد در بسیاری از
مسابقات ورزشی ،کاهش بارز بار تمرین ورزشکار ،چند روز قبل از مسابقه اصلی است.این کاهش تمرین را عموماً به نام
تیپرینگ* میشناسند.برنامههای تیپرینگ که چهارتا 20روز در دوچرخهسواران و سهگانه کارها ،شش تا هفت روز در
دوندگان مسافت متوسط و مسافت طوالنی24 ،روز در ورزشکاران ورزیده قدرتی24 ،تا  35روز در شناگران به طول
انجامید،موجب سازگاریهای مثبت فیزیولوژیکی،روانشناختی و عملکردی شد .[1].به بررسی تیپرینگ مناسب برای
مسابقات سهگانه پرداختند یکی از نتایج این پژوهش سازگاری دوره تیپر هفت تا  20روزه با کاهش 02تا %34برای
ورزشکاران سهگانه بود.بیشتر پژوهشها برای آنکه سازگاریهای ناشی از تمرین حفظ و یا حتی بهبود یابند،بر حفظ شدت
و کاهش حجم تمرین تأکیددارند.[9,13,17].اگرچه آثار مفید کاهش حجم تمرین هنگام تیپر مکرراً توسط محققان در
رشتههای شنا ،سهگانه و تمرینات قدرتی گزارششده است،اما د امنه تغییرپذیری کاهش حجم تمرین  %04- 54در این
پژوهشها زیاد بوده است].[1,5,6,8,14,16,18پژوهش های دیگر هم دامنه تغییرپذیری کاهش حجم تمرین رابین 02
تا %34گزارش کرده اند و این کاهش باید از طریق کاهش مدت جلسات تمرین نسبت به تواتر تمرین حاصل شود
.[10].اصوالً دوره زمانی الزم برای وقوع سازگاریهای مثبت ناشی از کاهش بار تمرین هنوز مشخص نیست.درعینحال،
یک چارچوب زمانی که فواید یک تیپرینگ موفق را از نتایج منفی تمرین ناکافی جدا کند هنوز بهروشنی تعیین نگردیده
است.[8].تناقض نتایج تحقیقات در مورد نتایج حاصل از طول دوره تیپر بر ضربان قلب،کمبود تحقیق در زنان بهویژه
بازیکنان زن والیبال و به ویژه کمبود مطالعه ی مقایسه طول دوره تیپر و نهایت ًا این موضوع که کدام طول دوره تیپر
(کوتاهتر یا بلندتر هفت یا  20روزه)بر ضربان قلب استراحت بازیکنان زن والیبال مؤثر تر است ،پژوهشگر را بر آن داشت تا
این موضوع را بررسی کند.
روش پژوهش
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پژوهش نیمه تجربی با طرح پیشآزمون-پسآزمون بایک گروه تجربی و یک گروه کنترل بود.جامعه و نمونه آماری در
پژوهش حاضر  54نفر از بازیکنان زن والیبال شهرستان زاهدان می باشند که بهصورت تصادفی  11نفر بهعنوان نمونه
برگزیده شدند.نمونه در دسترس ،گروهی از اعضای یک جامعه هستند که انتخاب آنها به خاطر سهولت در نمونهگیری
است .نمونهها بهصورت تصادفی در دو گروه تجربی( )n=21و کنترل( )n=10قرار گرفتند.متغیرهای پژوهش شامل متغیر
مستقل تیپرینگ،کاهش حجم تمرین به میزان  ٪54در دو دوره یک و دوهفتهای بود.متغیر وابسته ضربان قلب استراحت
بود .پس از دوازده هفته تمرینات منتخب والیبال ،گروه تجربی ابتدا یک هفته تیپر با  %54کاهش حجم تمرین و سپس دو
هفته تیپر با  %54کاهش حجم تمرین را گذراندند.گروه کنترل نیز بعد از  21هفته تمرین با همان شدت ثابت به تمرین
ادامه دادند.گروه تمرین هفته تمرینات فزاینده با شدت حدود  35تا 85درصد را انجام میدادند و در پایان  21هفته به دو
گروه تیپر تقسیم میشوند که دو طول دوره تیپر هفت و  20روزه را انجام دادند.پیش از شروع 21هفته تمرین و در پایان
هفته  ،21در پایان هفته ( 23تیپر هفتروزه)و هفته ( 20تیپر  20روزه) انجام شد.
اندازهگیری ضربان قلب استراحت
تعداد ضربان قلب در حال استراحت سطح آمادگی بدنی نشان می دهد .هر چه سطح آمادگی بدنی باالتر باشد،فرد آماده تر
است.ضربان قلب هنگام صبح و بالفاصله بعد از بیدار شدن از خواب و قبل از برخاستن از رختخواب،سه روزمتوالی به مدت
یک دقیقه از شریان رادیال مچ دست محاسبه شدومیانگین تعیین شد.
برنامه تمرین
در پژوهش حاضر،ابتدا یک برنامه تمرینی سهماهه(21هفته) ویژه والیبال شامل تمرینات اختصاصی و مرور تکنیکهای
پنجه،ساعد،سرویس،گام بردار ی،اسپک،دفاع در شرایط متنوع و در انتهای کالس ،بازی در تیمهای ورزشی برای به کاربرد
رساندن تکنیک های تمرین بود و انتهای هر هفته شرکت در مسابقات اجرا گردید.همچنین درخالل تمرینات تعدادی
تمرین آمادگی جسمانی والیبال بهصورت تصادفی از قبیل دویدن تناوبی و سرعتی،دراز نشست،تمرینات چابکی متنوع و
کار با توپ مدیسن بال و بسکتبال انجام میشد.هر جلسه شامل سه وهله دویدن تناوبی سهدقیقهای با شدت %05-04
ضربان قلب بیشینه بود.بین هر وهله یک دوره سهدقیقهای استراحت فعال بهصورت جاگینگ با شدت  %34-54ضربان قلب
بیشینه بود. [4].تمرینات سرعت هر جلسه شامل دوهای سرعتی روی خطوط طولی و عرضی زمین والیبال تمرینات
سرعتی ویژه مهارتهای مختلف والیبال بود.
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برنامه تمرین دوره تیپرینگ
دوره تیپرینگ در دو دوره به مدت یک و دو هفته متعاقب هفته دوازدهم اجرا شد .در طی این دوره برنامه گروه کنترل
تغییری نکرد.در گروه تجربی با توجه به حجم تمرینات اجراشده در هفته دوازدهم ،حجم تمرینات در دوره تیپرینگ برای
هرکدام از دو دوره تیپرینگ بهصورت زیر تعیین شد.آزمودنیها بعد از  21هفته تمرین ابتدا یک هفته تیپر و سپس دو هفته
تیپر را با کاهش  %54حجم تمرین و حفظ شدت تم رین انجام دادند.تواتر تمرینات از شش جلسه به سه جلسه در هفته و
کاهش حجم تمرین از  214دقیقه به  34دقیقه در هر جلسه صورت گرفت.مقدار تغییرات بار تمرین بر اساس شاخص
توصیه شده اعمال کاهش تمرین در ورزشکاران تیمی در نظر گرفته شد .[12].کاهش حجم از طریق کم کردن ساعات و
جلسات تمرین صورت گرفت.

روشهای تحلیل آماری
برای تحلیل داده هااز آماری توصیفی و آمار استنباطی واریانس مکرر استفاده گردید.سطح معناداری ( ) P≤4/45بود.
یافته ها
جدول 2تغییرات ضربان قلب استراحت در چهار مرحله دوره تیپر را نشان می دهد.
جدول 1تمیانگین و انحراف استاندارد ضربان قلب استراح ،گروههای ژوهش
زتمان تس،

گروه ها

انحراف

خطای انحراف از

استاندارد

تمیانگین
1/90

تعداد

تمیانگین

حال ،ایه

22

11/90

4/02

بعد از  12هفته تمرین

22

84/68

0/18

1/22

تجربی

یک هفته تیپر

8

00/42

8/40

1/68

( 12نفر)

دو هفته تیپر

8

82/96

0/66

1/80

0

81/0

4/0

1/00

0

80/2

0/11

1/62

کنترل( 19شدت تمرین ثاب(،یک هفته)
نفر)

شدت تمرین ثاب(،دو هفته)

جدول  2نشان می دهد که تغییرات ضربان قلب استراحت گروه تجربی کاهش یافته است و در گروه کنترل تغییرات
محسوسی نبود.

www.Pess2016.org

www.SID.ir

4

Archive of SID
اولـیــن همـایـــش ملـــــی

تحوالت علوم ورزشی در حوزه سالتم ،یشگیری و قهرتمانی

نمودار 1تغییرات ضربان قلب استراح ،گروه های ژوهش در چهار تمرحله
بحث ونتیجه گیری
مدتزمانهای متفاوت یک و دو هفته تیپر به دنبال  21هفته تمرین منتخب بر ضربان قلب استراحت بازیکنان زن
والیبال تأثیر داشت(.)P<0/05براساس یافتههای حاضر میتوان نتیجه گرفت که احتماالًمدتزمانهای متفاوت تیپر به
دنبال  21هفته تمرین منتخب میتواند باعث کاهش ضربان قلب استراحت و باعث بهبودی در عملکرد بازیکنان زن والیبال
شود.همچنین زمانهای متفاوت تیپر به دنبال  21هفته تمرین منتخب بر ضربان قلب استراحت بازیکنان زن والیبال تأثیر
گذاشت.همچنین با توجه به جدول  2مشاهده می شود که در گروه تجربی تغییرات در مراحل «حالت پایه»« ،بعد از 21
هفته تمرین» و همچنین بین «بعد از  21هفته تمرین»« ،یک هفته تیپر» تغییرات توان بی هوازی معنی دار در آمده
است.همچنین در گروه کنترل بین مراحل «حالت پایه»« ،بعد از  21هفته تمرین» و همچنین بین «بعد از  21هفته
تمرین»« ،شدت تمرین ثابت(یک هفته)» و همچنین بین «شدت تمرین ثابت(یک هفته)»«،شدت تمرین ثابت(دو هفته)»
تغییرات توان بی هوازی معنی دار مشاهده شده است.[3,9].دهد. [5,7,11,14].یافتههای تحقیق حاضر حاکی است که
زمانهای متفاوت تیپر به دنبال  21هفته تمرین منتخب بر ضربان قلب استراحتی بازیکنان زن والیبال تأثیر دارد .مطابق
جدول  15-0مشاهده میشود که  05درصد اثر مراحل اندازهگیری(نوع تمرین دادهشده) باعث تغییرات ضربان قلب
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استراحتی میشود .مطابق جدول  15-0مشاهده میشود که  05درصد اثر مراحل اندازهگیری(نوع تمرین دادهشده) باعث
تغییرات ضربان قلب استراحتی میشود.در تحقیق هومرد و همکاران ( )2000در طی تیپر با اجرای دوی پیشرونده بر روی
تردمیل تا سرحد خستگی در دوندهها تغییری در ضربان قلب بیشینه مشاهده نکردند .همچنین ،رایتجنس و همکارانش
( )1442نیز به دنبال تیپر در یک گروه دوچرخهسوار با آزمون دوچرخه پیشرونده تا سرحد خستگی در دوندهها تغییری
در ضربان قلب بیشینه مشاهده نکردند .از طرفی جیکن دراپ و همکاران ( )2001بعد از تیپر کاهش در ضربان قلب زمان
خواب را در یک گروه دوچرخهسوار که عمداً در دوره قلبی مرحله تیپر افراط در تمرین داشتند 3 ،ضربه در دقیقه عنوان
کردند باوجوداین ،میزان ضربان قلب بعد از تیپر مشابه بود باآنکه قبل از مرحله افراط در تمرین اندازهگیری شده بود .که
دلیل آن میتواند اثرات مخالف بر روی ضربان قلب بیشینه افزایش حجم خون و سطح تخلیه کاتکوالمین که شاید بهواسطه
تمرینات شدید در مرحله قبل از تیپر رخ دهد ممکن است توجیهی برای یافتههای ضدونقیض باشد سازگاری ضربان قلب
استراحت و زیر بیشینه به نظر میرسد بهوسیله مرحله تیپر تحت تأثیر قرارگرفته نمیشود ،بهاستثنای زمانی که ورزشکاران
ممکن است پیش از مرحله تیپر در یک حالت «افراط در تمرین» باشند .افراط در تمرین اغلب بهوسیله مربیان جهت
افزایش بیش جبرانی به دنبال کاهش حجم تمرین به کار گرفته میشود.
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