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تاثیرات شش هفته تمرینات اینتروال کوتاه مدت شدید ( )HIITبر
عوامل آمادگی جسمانی و آمادگی حرکتی دختران فوتسالیست
*

مرجان قائدرحمتی

 .1کارشناس ارشد ،فیزیولوژی ورزشی  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد بروجرد،ایران

چكیده
هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر شش تمرینات  HIITبر عوامل آمادگی جسمانی و آمادگی حرکتی دختران فوتسالیست
بود .آزمودنیهای شامل  03نفر از دختران فوتسالیست (با میانگین سنی  11/9 ± 3/29سال ،قد  119/5 ± 5/31سانتیمتر
و وزن  59/7 ± 5/29کیلوگرم) بودند که در دو گروه  15نفره تجربی و کنترل قرار گرفتند .قبل و بعد از انجام پروتکل
تمرینی میزان متغیرهای وابسته تحقیق (قدرت عضالنی ،استقامت قلبی عروقی ،انعطاف پذیری ،تعادل ایستا ،چابکی ،دوی
سرعت و توان انفجاری اندام تحتانی) همه آزمودنی ها از طریق آزمونهای مربوطه ارزیابی شد .سپس گروه تجربی به مدت
دو هفته تمرینات اینتروال را انجام دادند .در نهایت بعد از اجرای پروتکل تمرینی ،از همه آزمودنی ها آزمون مجدد به عمل
آمد .برای تعیین اختالف بین پیشآزمون و پسآزمون هر یک از گروههای تحقیق از روش آماری  tوابسته و برای مقایسه
بین میزان تغییرات گروه های مطالعه از آزمون  tمستقل استفاده شد .پس از تجزیه و تحلیل داده ها ،نتایج نشان داد که در
گروه تجربی ،تفاوت معنی داری در پس آزمون نسبت به پیش آزمون در میزان قدرت عضالنی ،استقامت قلبی عروقی،
انعطاف پذیری ،چابکی ،دوی سرعت و توان انفجاری اندام تحتانی وجود دارد .در حالیکه هیچگونه تفاوت معنی داری در
گروه کنترل مشاهده نگردید .لذا می توان از این نوع تمرینات جهت بهبود فاکتورهای آمادگی جسمانی در این افراد
استفاده کرد.
واژگان کلیدی
تمرینات  ،HIITورزشکار ،آمادگی جسمانی

مقدمه
فوتسال یکی از پرطرفدارترین ورزش دنیا است که توسط بسیاری از مردان ،زنان ،کودکان و بزرگساالن در سطوح مختلف
رقابتی انجام میگیرد .در میان این فعالیتها ،بازیکن به بسیاری از حرکات انفجاری از قبیل پرشها ،شوت زدنها ،تکلها،
چرخشها ،استارتها ،تغییر موقعیت و از همه مهم تر فعالیتهایی که بازیکن به طور مستقیم درگیر بازی با توپ و رقابت
برای تصاحب آن است ،نیاز دارد .در فوتسال نیز همانند بسیاری از ورزشها آمادگی جسمانی نقش تعیینکننده و بسیار
مهمی در اجرای بهینه دارد .برخورداری از آمادگی جسمانی مطلوب نیاز به برنامه تمرین صحیحی دارد که بتواند عواملی
چون استقامت قلبی–تنفسی ،استقامت عضالنی ،قدرت ،سرعت ،توان انفجاری و انعطافپذیری ورزشکاران را بهبود بخشد.
بنابراین ،فوتسال ،ورزشی است که نیازمند آمادگی جسمانی می باشد (رجبی .)1030 ،یکی از موضوعات مهم در تربیت
بدنی که افکار متخصصین را در جهان به خود معطوف داشته است ،نقش فعالیتها و برنامههای تدوین شده بدنی بر

www.SID.ir

1

Archive of SID

سیستمهای مختلف بدن میباشد .برنامه تمرینی قهرمانان باید با توجه به ویژگی های جسمانی ،فیزیولوژیکی ورزشکاران و
براساس نظریه های علمی و نیازهای مربوط به رشته ورزشی خاصی استوار باشد و عواملی نظیر دستگاه های انرژی درگیر،
الگوهای حرکتی و ویژگیهای موثر در عملکرد مورد توجه قرار گیرند (روداس .)9333 ،1تغییرات عضالنی ناشی از فعالیت
ورزشی می تواند به وسیله ساختار برنامه تمرینی تعدیل شود .دستکاری شدت و مدت فعالیت و زمان برگشت به حالت
اولیه بین وهله های فعالیت نیازهای سلول عضالنی و مسیرهای متابولیکی را تغییر می دهد (ابراهیم .)1035 ،به نظر می
رسد دستگاه های بدن ،توانایی سازگاری با تحریکات و تغییرات مختلف را دارند و بافت ها خود بر حسب نوع تحریک وارد
شده و نیازمندی های بدن ،با شرایط جدید سازگار می شوند (حسینی1037 ،؛ ابراهیم .)1035 ،آمادگی جسمانی داشتن
قوای جسمانی مطلوب برای اجرای فعالیت های شغلی روزمره و فعالیت بدنی مناسب تعریف می شود (گائینی .)1029 ،این
شاخﺺ مهم ترین نقش را در بهبود وضعیت جسمانی دارد و از پارامترهای مرتبط با سالمتی و اساس اجرای بسیاری از
مهارت ها و اجرای ورزشی در سطوح مختلف است .آمادگی جسمانی از دیدگاه سالمت عمومی یکی از مفاهیم مهم در
دوران زندگی می باشد (رجبی .)1030 ،از آن جایی که در هر یک از رشتههای ورزشی به یکی از عوامل قدرت ،استقامت،
توان ،انعطاف پذیری ،سرعت و یا تلفیقی از آنها نیاز دارند که بسته به نوع ورزش با یکدیگر تفاوت دارند .به همین دلیل
برای اجرای حرکات ،داشتن سرعت زیاد ،توان و قدرت انفجاری مناسب از اصول مهم ضروری آمادگی جسمانی است.
کارایی تمرینات ورزشی به شدت ،ح جم ،زمان و تواتر تمرینات و توانایی ورزشکار بستگی دارد ،بنابراین تالش های بسیاری
انجام گرفته است ،به گونه ای که بتوان تعادل بین بار تمرینات و تحمل ورزشکار را بهبود بخشید .مربیان تالش می کنند
این عوامل ضروری را تعدیل کنند تا سازگاریهای مطلوب را به حداکثر برسانند (مایکل .)9332 ،9از طرف دیگر ،ورزشکاران
اغلب به یک برنامه تمرینی برای رسیدن به حداکثر آمادگی در یک دوره زمانی کوتاه به ویژه پس از دوره های کم تمرینی
و بی تمرینی نیاز دارند (روداس .)9333 ،در چنین شرایطی ،اجرای تمرینات تناوبی شدید )HIT( 0مورد توجه قرار گرفته
است .در حال حاضر تعریف جامعی از  HIITوجود ندارد .ولی عموماً  ،HIITبه وهله های تکراری با فعالیت های تناوبی به
نسبت کوتاه با شدت تمام یا شدتی نزدیک به شدتی که  VO2peakبه دست می آید ،نسبت داده می شود (گائینی.)1029 ،
با توجه به شدت تمرینات ،یک تالش  HIITممکن است از چند ثانیه تا چندین دقیقه طول بکشد و وهله های گوناگون به
وسیله ی چند دقیقه استراحت یا فعالیت با شدت کم از هم جدا می شوند (کالدن .)9339 ،9شواهد نشان می دهند که اگر
زمان بازگشت به حالت اولیه بین وهله های شدید کاهش یابد ،سهم گلیکولیز نیز برای تامین انرژی کاهش پیدا می کند و
در نتیجه سوخت و ساز هوازی برای جبران این کسر انرژی ،افزایش پیدا می کند .محققان تاثیر اجراهای مختلفی از HIT
را در بهبود سریع ظرفیت ورزشی و متابولیسم انرژی عضله اسکلتی بررسی کرده اند (حمزه زاده .)1029 ،گونه های
مختلفی از اجرای  HIITمانند شکل های متفاوتی از فعالیت بر دوچرخه کارسنج یا وهله های تکرار روی نوار گردان برای
بررسی تاثیرات  HIITبر سازگاری فیزیولوژیکی استفاده شده است ،ولی آزمون دویدن سرعت بیهوازی )RAST( 5که
شامل شش وهله  05متری دویدن با حداکثر سرعت با  13ثانیه استراحت بین هر وهله به عنوان اجرای از  HIITروی
ورزشکاران رشته ورزشی فوتسال ،که به ماهیت اجرای این ورزش نزدیک است ،مطالعه نشده است .امروزه اندیشمندان
تربیت بدنی بر عناصری چون عملکرد قلبی عروقی ،قدرت و انعطاف پذیری به منظور کسب آمادگی جسمانی مرتبط با
تندرستی و اجراهای بهتر تأکید دارند .اگرچه این عناصر و عوامل از اهمیت یکسانی برخوردارند ،ولی حدود توسعه هر یک
در افراد (ورزشکاران رشته های) مختلف ،متفاوت است (دانیل .)1222 ،1فوتسال فعالیت جسمانی با شدت باالست که به
سطح باالیی از آمادگی جسمانی و حرکتی نیاز دارد و به همین دلیل اظهار شده است ورزش های سرعتی دارای تعداد
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زیادی از حرکات سریع و کوتاه است که با تعداد زیادی حرکت در زمان کوتاه مدت ترکیب شده است و ماهیت تناوبی دارد.
الئورسن 1و همکاران ( )1220پیشنهاد کردند که سوخت و ساز هوازی در طول دورههای بازگشت به حالت اولیه تمرینات
شدید برای بازسازی کراتین فسفات و اکسیداسیون اسیدالکتیک (حذف الکتات) نقش مهمی دارند .این آشکار خواهد کرد
که تمرینات تناوبی شدید به سمت سوخت و ساز هوازی سوق پیدا می کنند که این امر ظرفیت سوخت و ساز هوازی را
افزایش میدهد .تمرینات تناوبی شدید یک رویکرد کارا برای بهبود ظرفیت های سیستم های هوازی و بی هوازی هستند.
گزارش شده است که اجرای پروتکل  HIITبه مدت  9تا  1هفته باعث بهبود عملکرد ورزشی با شدت باال ،ظرفیت بافری
عضله ،میزان اکسیداسیون چربی و ظرفیت هوازی می گردد (شیخ االسالمی .)1039 ،تاالنیان 9و همکاران ( )9337نشان
دادند که  HIITبه مدت دو هفته باعث افزایش مشخصه های کلی بدن و ظرفیت اسکلتی برای اکسیداسیون اسید چرب
در طی ورزش می شود .پارا 0و همکارانش نیز به این نتیجه رسیدند که  9هفته تمرین روزانه  HIITسنتز سیترات و مدت
اکسیداتیو عضله و ظرفیت استقامتی طی چرخه هوازی افزایش می یابد .قراخانلو و همکارانش ( )1023به نتیجه رسیدند
که تمرینات  HIITباعث افزایش  VO2maxبعد از اتمام دوره تمرینی می گردد .الئورسن 9و همکاران ( )9339افزایش
 VO2peakرا با  9هفته تمرین تناوبی شدید در دوچرخه سواران تمرین کرده مشاهده کردند .روش های مختلف تمرینات
شدید اینتروال مانند دویدن روی تردمیل ،باز کردن زانو با ارگومتر و فعالیت شدید تکراری روی چرخ کارسنج برای بررسی
اثرات  HIITبر سازگاری های فیزیولوژیک در یک جلسه فعالیت حاد استفاده می شود (مک کی .)9332 ،5در اغلب
مطالعات تمرینات منظم  HIITشامل ورزش هایی که با تست وینگیت انجام می شود یا ورزش هایی که روی چرخ
کارسنج و تردمیل که حداقل بمدت  3هفته انجام می شود می باشد (تانگ9311 ،1؛ ویسلف .)9332 ،7اخیراً تنها در چند
چند مطالعه تمرینات اینتروال کوتاه مدت و با تواتر باال در هفته انجام شده که باعث بهبود سازگاری های فیزیولوژیک شده
است (بورگوماستر9331 ،3؛ تاالنیان9333 ،؛ استرینو .)9337 ،2از آنجایی که تست وینگیت نیاز به چرخ کارسنج و رایانه
دارد که برای همه مربیان در دسترس نمی باشد و اغلب بصورت آزمایشگاهی برای برآورد توان بی هوازی و تمرینات HIIT
استفاده می شود با این حال تست رست یک روش میدانی برای برآورد توان بی هوازی می باشد که یک تست ویژه ورزش
با همبستگی باال با وینگیت می باشد که تنها نیاز به کورنومتر و ماشین حساب دارد و همچنین تست وینگیت ویژه
دوچرخه سواری است ولی تست رست ویژه تمام ورزش هایی هست که دویدن بخش اصلی آنها می باشد (عباسیان،
 .)9319بنابراین از آنجایی اخیراً در مطالعات انجام شده با تمرینات  HIITاغلب از تست وینگیت استفاده کرده اند و
تمرینات شدید اینتروال بر اساس وینگیت در زمین برای مربیان عملی نبوده و نیاز به ابزارهای گران قیمت دارد و نیز ویژه
دوچرخه سواری می باشد ،محقق قصد دارد با فرض موثر بودن این نوع تمرینات ،تاثیر یک دوره هفته تمرینات اینتروال
شدید با رست را بر آمادگی جسمانی و حرکتی مردان فوتبالیست را بررسی نماید .لذا محقق بر آن است که به این پرسش
پاسخ دهد که آیا یک دوره تمرینات اینتروال کوتاه مدت شدید تاثیر معنی داری بر فاکتورهای آمادگی جسمانی و حرکتی
دختران فوتسالیست دارد یا خیر؟
روش شناسی تحقیق
این مطالعه از نوع تحقیقات نیمه تجربی بود .نمونه تحقیق شامل  03نفر از دختران فوتسالیست بودند که به دو گروه
کنترل ( 15نفر) و گروه تجربی ( 15نفر) تقسیم شدند .پس از انتخاب آزمودنی ها با توجه به معیارهای ورود به تحقیق
( شامل نداشتن مشکالت قلبی عروقی ،شکستگی ،بیماری های عصبی عضالنی ،تمایل به شرکت در تحقیق ،سالمتی
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آزمودنی از نظر شن اختی ،بینایی و شنوایی ،عدم ابتال به بیماری های حاد و پیشرفته عصبی عضالنی ،ارتوپدیک و
نورولوژیک ،شکستگی اندام ،نقﺺ ساختاری و بیماری های قلبی-عروقی) در دایره این تحقیق قرار گرفتند که پس از اطالع
از مراحل انجام کار و تکمیل فرم رضایت نامه ،در تحقیق شرکت کردند .قبل از اجرای پروتکل تمرینی ،متغیرهای وابسته
تحقیق (شامل :قدرت عضالنی ،استقامت قلبی-عروقی ،انعطاف پذیری ،دوی سرعت ،تعادل ،چابکی و توان انفجاری) ارزیابی
و ثبت گردید .سپس برای اعمال متغیر مستقل ،از گروه تجربی خواسته شد به مدت دو هفته پروتکل تمرینی خواسته شده
را انجام دهند .آزمودنی های گروه کنترل در طول مدت انجام تحقیق در هیچ برنامه و فعالیت ورزشی شرکت نکردند و تنها
به فعالیت های وزرشی باشگاهی فوتسال و روزمره خود پرداختند .در واقع هر دو گروه در جلسات تمرینی باشگاهی طبق
معمول گذشته شرکت کردند ،اما تنها این گروه تجربی بود که از پروتکل تمرینی پژوهش حاضر پیروی کرد .بعد از اتمام دو
هفته و پس از استراحت متناسب با فاصله روز اول آزمونگیری و شروع تمرینات ،جلسه آخر آزمونگیری درست به مانند
آزمونگیری اول انجام شد و از دو گروه تمرینی و کنترل آزمون های آمادگی جسمانی و حرکتی اخذ و نمرات آنها ثبت
شد.
برای ارزیابی قدرت عضالنی از روش برزیکی ( )1220استفاده شد .این روش برای تکرارهایی که زیر  13تکرار بیشینه
هستند قابل استفاده است .در این روش فرد وزنه ای را انتخاب می کند و تا سر حد خستگی آن را تکرار کردند .سپس با
استفاده از معادله زیر یک تکرار بیشینه محاسبه شد:

به منظور ارزیابی استقامت قلبی عروقی و تنفسی از آزمون  593متر برای ارزیابی استقامت قلبی عروقی استفاده شد و
جهت سنجش میزان انعطافپذیری عضالت ناحیه کمر و پشتی ران ،از جعبه انعطافسنج استفاده شد .به طوریکه آزمودنی،
کف پاهای خود را در حالی که زانوها راست و کشیده بودند به دیواره جعبه می چسباندند و پس از بیشترین تالش برای
خم کردن تنه به جلو ،نوک انگشتان خود را روی صفحه مدرج به سمت جلو حرکت دادند .برای ارزیابی تعادل ایستا از
آزمون ایستادن لک لک 1استفاده شد .در این آزمون ،آزمودنی بدون کفش روی سطح صاف میایستد ،دستها را روی
مفصل ران گذاشته ،سپس پای غیر برتر را مجاور زانوی پای برتر قرار میدهد .آزمودنی مدتی این وضعیت را تمرین
میکند .سپس پاشنه را بلند کرده تا تعادل را روی انگشتان پا برقرار سازد .ا ز زمانی که آزمودنی پاشنه را از روی زمین بلند
کرد ،کرونومتر به کار می افتد .آزمون ،سه مرتبه تکرار شده و بهترین رکورد ثبت میگردد .با هر یک از موارد زیر کرونومتر
متوقف میشود )1 :دستها از روی ران برداشته شوند )9 .پای برتر در هر جهتی لی لی کند (نوسان کند) )0 .پای غیر برتر
تماسش را با زانو از دست بدهد )9 .پاشنهی پای برتر زمین را لمس کند .برای اندازهگیری توان انفجاری پایین تنه از آزمون
پرش عمودی که به آن پرش سارجنت 9نیز گفته میشود ،استفاده شده است .ابتدا آزمودنی در کنار دیوار به پهلو میایستاد
ایستاد و دست خود را به باال دراز میکرد و محل نوک انگشت وی عالمتگذاری میشد .در این حالت دست آزمودنی کامالً
صاف و پاشنه پاها روی زمین ،قرار میگرفت .سپس آزمودنی مطابق شکل زیر در همان حالت ،با نیروی اهرمی دستها و
پاها به هوا میپرید و در باالترین نقطه پرش ،دوباره دستش را به دیوار میزد .فاصله بین دو نقطه عالمتگذاری شده روی
دیوار عالمت که یکی در حالت ایستاده و دیگری اوج پرش بود ،به سانتیمتر اندازهگیری شد .از آزمون دو  9×2متررفت و
برگشت جهت ارزیابی چابکی استفاده شد .در نهایت از آزمون دو  53متر جهت ارزیابی سرعت استفاده گردید .آزمون
شوندگان با سرعت هرچه تمامتر مسافت  53متر را تا خط پایان دویدند .زمان (ثانیه) آنها به عنوان رکورد آنها ثبت شد.
پروتکل تمرین در گروه آزمایش مانند پروتکل اجرا شده در روش مورد استفاده آستورینو و همکارانش بود با این تفاوت که
به جای تست وینگیت از تست رست (که شامل  1وهله دویدن با تمام توان در مسافت  05متری و با وهله بازیافتی 13
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ثانیه اندازه گیری می شود) استفاده شد (عباسیان .)9319 ،برحسب میزان کار انجام شده برنامه در  5روز از هفته (به مدت
 9هفته) یعنی از شنبه تا چهارشنبه در دو هفته اجرا شد که در جدول زیر این برنامه ارائه شده است .در شروع هر جلسه 5
دقیقه گرم کردن استاندارد شامل دویدن و حرکات کششی و در انتها سرد کردن انجام شد.
جدول .1پروتکل تمرین هفتگی در گروه تجربی
روز
شنبه و یک شنبه
دوشنبه و سه
شنبه
چهارشنبه

تعداد رست ()Rast
9

فاصله استراحتی بین رست ها
 5دقیقه

5

 5دقیقه

1

 5دقیقه

جهت تجزیه تحلیل داده ها ،برای مقایسه درون گروهی گروه های تحقیق از آزمون تی همبسته و از آزمون تی مستقل
برای بررسی تفاوت بین گروهی استفاده شد .کلیه محاسبات آماری توسط نرم افزار ( SPSSنسخه  )99انجام شد.
یافته های تحقیق
همانطور که در جداول  9و  0مشاهده می شود بعد از یک دوره تمرینات اینتروال کوتاه مدت شدید ،نتایج تجزیه تحلیل
آماری نشان داد که در گروه تجربی پس از انجام تمرینات ،در گروه تجربی در پس آزمون نسبت به پیش آزمون تفاوت
معنی داری در متغیرهای قدرت عضالنی ،استقامت قلبی-عروقی ،انعطاف پذیری ،دوی سرعت ،چابکی و توان انفجاری اندام
تحتانی مشاهده گردید ( )P≥3/35درحالیکه هیچگونه تفاوت معنی داری در گروه کنترل مشاهده نشد .همچنین در متغیر
تعادل ایستا پس از اتمام پروتکل تمرینی هیچگونه تفاوت معنی داری مشاهده نگردید .همچنین در مقایسه بین گروهی
نتایج نشان داد که در پس آزمون در متغیرهای قدرت عضالنی ،استقامت قلبی عروقی ،دوی سرعت و چابکی بین گروهی
های مطالعه تفاوت معنی داری وجود دارد اما در سایر متغیرهای وابسته تفاوتی بین گروه کنترل و تجربی مشاهده نگردید.
جدول  :0مقایسه پیش آزمون و پس آزمون متغیرهای وابسته تحقیق در گروه های کنترل و تجربی
گروه

پیش آزمون

پس آزمون

قدرت عضالنی

کنترل

03/70 ± 0/97

02/11 ±0/10

(کیلوگرم)

تجربی

07/31 ± 0/39

99/00 ±9/29

7/239

* 3/3331

استقامت قلبی-

کنترل

9/75 ± 3/01

9/39 ±3/0

9/371

3/357

عروقی (دقیقه)

تجربی

9/7 ± 3/00

9/91 ±3/93

5/933

* 3/3331

انعطاف پذیری

کنترل

99/20 ±11/07

1/523

3/109

1/795

* 3/3331
3/953

تجربی

± 11/31
99/00
95/31 ± 3/03

93/11 ±3/7

دوی سرعت

کنترل

13/09 ± 3/73

13/9 ±3/31

1/122

(ثانیه)

تجربی

13/53 ± 3/75

2/7 ±3/91

5/933

* 3/3331

چابكی (ثانیه)

کنترل
تجربی

11/33 ± 3/59
11/31 ± 3/90

11/32 ±3/1
13/91 ±3/90

1/035
19/102

3/910
* 3/3331

توان انفجاری

کنترل

97/3 ± 9/35

97/91 ±9/29

3/310

3/930

(سانتیمتر)

تجربی

91/11 ± 5/79

03/20 ±5/39

9/399

* 3/3331

تعادل ایستا

کنترل

19/31 ± 9/93

10/33 ±1/75

3/333

3/032

(سانتیمتر)
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تجربی

19/93 ±9/97

10/70 ± 9/57

1/112

3/919

جدول  :9مقایسه بین گروهی متغیرهای وابسته تحقیق در گروه های کنترل و تجربی (آزمون تی مستقل)

قدرت عضالنی

 tمشاهده شده
سطح معنی داری

پیش آزمون
1/732
3/339

پس آزمون
1/30
* 3/3331

استقامت قلبی-عروقی

 tمشاهده شده
سطح معنی داری

3/030
3/735

9/979
* 3/3331

انعطاف پذیری

 tمشاهده شده
سطح معنی داری

3/932
3/131

1/332
3/099

دوی سرعت

 tمشاهده شده
سطح معنی داری

3/029
3/121

9/509
* 3/3331

چابکی

 tمشاهده شده
سطح معنی داری

3/012
3/715

7/102
* 3/3331

توان انفجاری

 tمشاهده شده
سطح معنی داری

3/539
3/519

1/230
3/317

تعادل ایستا

 tمشاهده شده
سطح معنی داری

3/593
3/71

3/973
3/730

بحث
نتایج تحقیق نشان داد یک دوره تمرین  HIITسبب بهبود معنی دار قدرت عضالنی تنه ،در دختران فوتسالیست شد که به
علت عدم تغییر در گروه کنترل این افزایش در متغیر قدرت عضالنی تنه را می توان به تمرینات  HIITنسبت داد .چائو
چن 1و همکاران ( )9319گزارش کردند که  19هفته تمرین تمرینات هوازی منجر به افزایش معنی دار قدرت عضالنی
دارد .نتایج بدست آمده از پژوهش چن 9و همکاران ( )9319نشان داد که  19هفته تمرین هوازی در دانش آموزان اثر
معنی دار بر قدرت عضالنی دارد .چن و همکاران ( )9313نیز تاثیر تمرینات هوازی بر روی کودکان را مطالعه و گزارش کرد
که تمرینات هوازی به طور معناداری قدرت عضالنی را بهبود می دهد .اینکه چرا تمرین  HIITباعث افزایش قدرت شده
است به خوبی مشخﺺ نیست .با این حال از آنجا که ورزش  HIITیک ورزش با شدت باال است ،احتماالً با تحریک تارهای
عضالنی بر اثر این ضربات و مقاومت ها باعث افزایش قدرت شده است (چن .)9319 ،همچنین می توان بیان کرد که
احتماالً تمرینات  HIITباعث تخریب پروتئین و سلول های عضالنی در حین تمرین همراه است که با فرایندهای جبرانی و
ترمیمی در زمان ریکاوری همراه است و از این خود محرکی برای افزایش اندازه عضله و افزایش قدرت است که با تمرینات
مقاومتی معموالً رخ می دهد (شیخاالسالمی .)1020 ،همچنین این افزایش قدرت را می توان به افزایش هماهنگی نسبت
داد و توانایی فرد برای افزایش سریع تنش عضله به میزان توسعة نیروی 0بیشینه بیشتری منجر می شود (ادواردو.)9313 ،9
1
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با وجود این ،احتماالً این نوع تمرینات همچنین از طریق ارتقای کارکرد عصبی قادر به بهبود قدرت است .نشان داده شده
که بهبود اجرای عضالنی بعد از تمرینات ورزشی به سازگاری های عصبی تا تغییرات ریخت شناسی نسبت داده می شود
(نیکول .)9339 ،1با توجه به اهمیت قدرت عضالنی و لزوم تقویت دستگاههای تولید انرژی مربوط به آن ،دلیل افزایش
بیشتر قدرت بیشینه در گروه تمرین ترکیبی نسبت به گروه دیگر به خاطر سازوکارهای احتمالی از جمله دالیل
فیزیولوژیکی :تغییرات عصبی است که به کارکرد مؤثر عضله ،افزایش فعالسازی عصبی ،افزایش همزمانی انقباض نورون های
حرکتی و کاهش عمل مهاری اندام وتری گلژی (کین ،)1229 ،9افزایش تعداد تکانههای عصبی واحدهای حرکتی ،افزایش
به کارگیری تعداد واحدهای عصبی ،افزایش اندازه تارهای عضالنی نوع  Iو  IIو افزایش سطوح هورمونهای آنابولیکی می-
باشد (هاکینن .)9330 ،0نتایج نشان داد یک دوره تمرین  HIITسبب بهبود معنی دار استقامت قلبی تنفسی در گروه
تجربی شد که به علت عدم تغییر در گروه کنترل ،این بهبود را می توان به تاثیر تمرینات  HIITنسبت داد .همچنین نتایج
نشان داد که در مقایسه بین گروهی تفاوت معنی داری در پ س آزمون گروه های تجربی و کنترل وجود دارد که این مطلب
مبین تاثیر زیاد این نوع تمرینات بر استقامت قلبی عروقی می باشد .بیلی و همکاران )9332( 9نیز افزایش معنی دار
استقامت قلبی عروقی را پس از دو هفته تمرین تکرارهای سرعتی گزارش کردند .همچنین می توان بیان کرد که انباشت
اسید الکتیک یکی از مهمترین عوامل در افزایش خستگی هنگام فعالیت ورزشی بیشینه است .یکی از نظریه های مطرح در
این موضوع ،آن است که اگر هنگام فعالیت ،حداکثر اکسیژن مصرفی متعاقب تأخیر در انباشت الکتات به دست آید،
ورزشکار قادر خواهد بود  VO2maxرا برای مدت ب یشتری حفظ کند و در نتیجه زمان رسیدن به واماندگی را افزایش می
دهد و خستگی را به تاخیر می اندازد (گائینی .)9333 ،دمارله و همکاران )9330( 5نشان دادند هرگونه افزایش در آستانه
الکتات زمان رسیدن به واماندگی را افزایش می دهد .همچنین افزایش در  VO2maxممکن است ناشی از بهبود در حمل و
تحویل اکسیژن به عضالت اسکلتی از طریق افزایش حجم ضربه ای و نیز افزایش دانسیته مویرگی و میتوکندریایی و در
نتیجه افزایش برداشت اکسیژن توسط عضالت فعال باشد (الئورسن .)9339 ،همچنین نشان داده شده که در طول وهله
های کوتاه مدت فعالیت با شدت بیشینه ،متابولیسم ،فسفاژن های پر انرژی ،گلیکولیز و متابولیسم اکسایشی ،همگی در
چرخة بازسازی  ATPمشارکت می کنند (گائینی .)9333 ،نشان داده شده است که افزایش فعالیت آنزیم های تنظیمی
کلیدی این سیستم های انرژی ،در بهبود اجرای هوازی نقش دارند؛ از این رو به نظر می رسد هم وهله های فعالیت سرعتی
و تواتر تمرینات بر اجرا و سازگاری آنزیمی مؤثر باشند (روز .)9331 ،1بدیهی است وقتی یک دوره تمرین انجام شود و در
جلسات فعالیت آن ضربان قلب افزایش یابد و در طی سازگاری با تمرین به طور فزاینده افزایش یابد ،استقامت قلبی تنفسی
نیز افزایش می یابد .نتایج نشان داد که یک دوره تمرینات  HIITسبب افزایش معنی دار شش درصدی در میزان انعطاف
پذیری گروه تجربی شد اما در مقایسه بین گروهی تجزیه تحلیل آماری عدم تفاوت بین گروه کنترل و تجربی را نشان داد
که بیان کننده تاثیر کم این نوع تمرینات بر انعطاف پذیری افراد شرکت کننده در تحقیق می باشد .البته پژوهشهایی که
افزایش انعطاف پذیری را بدنبال تمرینات هوازی گزارش کرده اند ،از مدت زمان تمرینی بیشتری برخوردار بوده اند .به
عنوان مثال چائو و همکاران ( )9319اثر  19هفته هوازی با شدت باال را بر آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی در دانش
آموزان مطالعه و نشان دادند اثر معنی داری بر انعطاف پذیری دارد .اینکه چرا در یافتههای حاضر ،تمرینات اینتروال باعث
افزایش انعطاف پذیری شده است مشخﺺ نیست .با این حال هرچه بدن آماده تر باشد احتماالً برای انجام حرکات انعطافی
نیز آمادهتر است .در افزایش انعطاف پذیری احتماالً حرکات کششی انجام شده در قبل از شروع تمرینات نیز در افزایش
میزان انعطاف پذیری تاثیرگذار بوده است .قبل از انجام هر جلسه تمرین ،آزمودنی های پژوهش های مختلف جهت گرم
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کردن حرکات کششی و نرمشی انجام می دادند .تفاوت در کمیت و کیفیت این حرکات کششی ،که بعضاً کنترل دقیقی بر
آنها صورت نگرفته است میتواند در تغییرات انعطاف پذیری تاثیرگذار باشد .ضمن اینکه سطح اولیه انعطاف پذیری آزمودنی
ها متفاوت بوده است .به هر حال خود تمرینات  HIITنیز شاید بر مفاصل و لیگامنت ها تاثیرات مطلوبی بگذارند که نیاز به
بررسی های بیشتر دارد .همچنین سن ،دمای عمومی بدن ،و دمای ویژه عضله؛ از دیگر عوامل تأثیرگذارند (بومپا.)1222 ،1
همچنین نتایج مطالعه حاضر نشان داد که یک دوره تمرینات تناوبی کوتاه مدت شدید ( )HIITتاثیر معنی داری بر میزان
توان بی هوازی آزمودنی های گروه تجربی دارد .سازکارهای احتمالی مسئول افزایش توان بی هوازی پس از اجرای پروتکل
تمرینی را می توان به موارد زیر مانند افزایش غلظت فسفوکراتین 9عضله ،افزایش آنزیم های بی هوازی (فسفوفروکتوکیناز،0
آلدوالز ،9الکتاتدهیدروژناز) ،تغییر در نیمرخ تارهای عضله نسبت داد (حمزه زاده .)1029 ،همچنین از دیگر مکانیسم بهبود
بهبود توان بی هوازی در افراد گروه تجربی می توان به سازگارهای عصبی-عضالنی اشاره کرد .این نوع سازگاری شامل
افزایش فراخوانی واحدهای حرکتی ،5فرکانس و همزمانی واحد های حرکتی 1است که در نهایت سبب افزایش نیرو ،کارایی
کارایی و هماهنگی عضالنی می شود (گائینی .)9333 ،بهبود کارایی ناشی از سازگارهای عصبی ،خستگی را به تأخیر می
اندازد و ورزشکاران را قادر می سازد تا سطوح باالتری از تولید الکتات را تحمل کنند (ابراهیم .)1035 ،بنابراین مجموعه
سازوکارهای پیش گفته می تواند یافته های پژوهش حاضر مبنی بر بهبود اجرای بی هوازی را توجیه نماید.
7
بر اساس یافته های حاضر یک دوره تمرینات  ،HIITباعث بهبود معنادار چابکی دختران فوتسالیست شد .نتایج پرتاوی و
همکاران ( )9310نشان داد که  HIITبرای هفت هفته روشی موثر و امکان پذیر برای بهبود چابکی در دختران نوجوان
است .مارلین جین ویلسون )9339( 3در تحقیقی با عنوان پیشرفت تمرینات هوازی با شدت باال در مدارس ابتدایی
پرداخت .نتایج تحقیق نشان داد که برنامه هوازی با شدت باال یک فعالیت بسیار خوب برای افزایش چابکی و هماهنگی در
دانش آموزان است .تمرینات  HIITبا سرعت های باال و مداوم و سریع و عکس العمل های سریع همراه است .لذا حرکات
سریع در این نوع تمرینات می تواند دلیلی بر افزایش چابکی با تمرینات  HIITباشد .همچنین کارکرد بهتر سیستم عصبی
سمپاتیک شاید با تمرینات  HIITرخ دهد که می تواند یکی از دالیل احتمالی بهبود چابکی بر اثر این نوع تمرینات باشد
(ویلسون.)9339 ،
بر اساس یافته های حاضر یک دوره تمرینات  ،HIITباعث بهبود معنادار سرعت دختران فوتسالیست شد .همچنین بین
گروهها در رکورد سرعت دویدن تفاوت معنیداری مشاهده شد .در ارتباط به مکانیسم اثر تمرینات بر زمان رکورد دوی
سرعت می توان بیان کرد که در حرکت با حداکثر سرعت ،واحدهای حرکتی تند درگیر میشوند و از آنجا که اجرای
حرکت بدون اعمال بار است ،نیازی به درگیر شدن واحدهای کند نیست (مک کای .)9332 ،2در نتیجه آزمودنی های
گروه تجربی به علت درگیر بودن واحدهای حرکتی تند ،کاهش معنیداری در زمان دو سرعت تجربه کردند .از آنجا که
تمرینات  HIITدر چرخه کشش انقباض سبب تغییر سرعت در مرحله انقباض برونگرا و درونگرا میشوند ،افزایش و
تقویت این دو مرحله ،سبب هماهنگی عصبی– عضالنی ،بهبود فعالیت الکتریکی بازتابی ،افزایش سرعت انقباض و به
کارگیری واحدهای حرکتی بیشتر میشود بنابراین کاهش فاصله زمانی بین مرحله انقباض برونگرا و درونگرا را به همراه
دارد احتماال بهبود بیشتر در زمان رکورد دوی سرعت در گروه تجربی را می توان به همین دلیل دانست (مک کای،
 .)9332مطالعات نشان میدهد که تمرینات  HIITمیتواند تکنیک بیومکانیکی و کنترل عصبی– عضالنی را در طی
فعالیتهای سرعتی بهبود ببخشد (گائینی .)1029 ،حرکات انفجاری در تمرینات  ،HIITسبب تولید انرژی ارتجاعی در
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مرحله انقباض برونگرا میشود و این انرژی ارتجاعی بوجود آمده در عضالت که ناشی از نیروی جاذبه وزن بدن است ،طی
مرحله انقباض درون گرا استفاده میشود .تقویت این نیروی ارتجاعی در نهایت سبب کاهش زمان در سرعت شده است.
که به نظر می رسد افزایش سرعت و کاهش زمان دویدن گروه تجربی در اثر تمرینات  HIITکه احتماالً بدلیل سازگاری-
های عصبی -عضالنی و تغییرات سرعت در مرحله برونگرا و درونگرا باشد (گائینی.)1029 ،
بر اساس یافته های حاضر یک دوره تمرین اینتروال ،تاثیر معناداری بر تعادل ایستای آزمودنی ها نداشت .در تضاد با یافته
های حاضر ،چن و همکاران ( )9313تاثیر هوازی با شدت باال بر روی کودکان را مطالعه و گزارش کردند که تمرینات
هوازی با شدت باال به طور معناداری تعادل را بهبود می دهد (چن .)9313 ،احتماالً تمرینات  HIITبا افزایش قدرت،
هماهنگی عصبی عضالنی ،بهبود جریان خون موضعی و حتی اعتماد به نفس منجر به افزایش (بهبود) تعادل می شود .به
هر حال اطالعات زیربنائی اندکی در این رابطه موجود است و نیاز است تحقیقات بیشتری در آینده صورت پذیرد .با این
حال ،در پژوهش حاضر ،عدم تغییر معنادار تعادل بر اثر تمرینات  HIITمشاهده شد ،که احتماالً نیاز به مدت زمان
بیشتری وجود داشته است تا تاثیرات معنادار بر تعادل مشاهده شود.
نتیجه گیری
از یافته های این مطالعه می توان نتیجه گیری کرد که یک دوره تمرینات  HIITتأثیر مطلوب و قابل توجهی بر برخی
عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت (قدرت عضالنی ،استقامت قلبی تنفسی) و برخی عوامل آمادگی جسمانی مرتبط
با مهارت (انعطاف پذیری ،چابکی و سرعت) در دختران فوتسالیست دارد .با توجه به کم هزینه بودن ،عدم نیاز به امکانات و
تجهیزات پیشرفته ،تنوع در مهارت ،و پیشرفت سریع در یادگیری این نوع تمرینات؛ می توان از این تمرینات در تمرینات
دختران فوتسالیست بیشتر استفاده شود و گسترش آن مد نظر قرار گیرد .بنابراین استفاده از این نوع تمرینات ورزشی می
تواند در افزایش عوامل مربوط به آمادگی جسمانی مؤثر باشد و در نهایت موجب بهبود این عوامل گردد.
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