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بین بندي پیشهاي متفاوت تمرین بر زمانثیر خستگی ناشی از شدتأت
کوششیانطباقی همراه با تغییرات درون

2احسان زارعیان،2، زهرا پورآقایی اردکانی1ماهر رشیدي

*ییطباطباارشد دانشگاه عالمهکارشناس. 1

ییطباطبااستادیار دانشگاه عالمه. 2

10/08/1394تاریخ پذیرش: 23/03/1394: تاریخ دریافت

چکیده
بین انطباقی بندي پیشهاي متفاوت تمرین بر زمانثیر خستگی ناشی از شدتأبررسی ت،حاضرپژوهشازهدف

بودند سال 33/20±97/0سنی ۀنفري با دامن15ها یک گروهآزمودنی.استکوششی همراه با تغییرات درون
. ندانتخاب شدییطباطباکارشناسی دانشگاه عالمهدانشجویان پسر میان ازدسترسۀ درصورت داوطلبانبهکه 

سطح سه در ها آزمودنیۀبین انطباقی)، کلیبندي پیشافزار زمانافزار (نرمها و نرمپس از انتخاب آزمودنی
بارابینیتکلیف پیشکوششی از10وك یک بل،)و شدت باال(استراحت، شدت متوسطمختلف خستگی

ها بودن دادهپس از بررسی طبیعی.دادندانجامبر روي تردمیلکاهشیافزایشی وکوششی درونهايسرعت
ها با لوین، دادهةآمارتوسط هاتجانس واریانسنیز بررسینوف وواسمیرف ـآزمون کلموگرواستفاده ازبا

. ندتجزیه و تحلیل شد)05/0(ي استفاده از تحلیل واریانس مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معنادار
) درصد50(خطاي متغیر خستگی ناشی از شدت متوسط تمریندر سرعت افزایشی، دهد که مینشان ها یافته

و خطاي مطلق،خطاي متغیر،همچنین.)P<0.05(استخطاي مطلق معنادار اما،)P>0.05(باشدمینمعنادار
در سرعت ها، براساس یافته.)P<0.05(باشدمیمعنادار )درصد80(خستگی ناشی از شدت باالي تمریننیز

- زمانخطاي متغیر و خطاي مطلق در اجراي) درصد50(ثیر خستگی ناشی از شدت متوسط تمرینأت،کاهشی

در )درصد80(خستگی ناشی از شدت باالي تمریناما،)P>0.05(باشد میبین انطباقی معنادار نبندي پیش
نتایج نشان ،کلیطوربه.)P<0.05(استمعنادار خطاي مطلق و متغیر رانطباقی دبینبندي پیشزماناجراي 

بندي عملکرد زماني دربیشتربا افت ،تر و خستگی ناشی از شدت باالي تمرینهاي سریعکه محركداد
.هستندبین انطباقی همراهپیش

بین انطباقیبندي پیشخستگی، شدت تمرین، زمان: کلیديواژگان 

:maherrashidi@gmail.comEmailنویسنده مسئول                    *
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مقدمه
دقیقوسریعیتصمیماتبایدبازیکنان،تیمیهايورزشمانندموقعیتیوراهبرديهايبازيدر
بایدورزشکارانورزشی،هايرشتهازبسیاريدر). 1ـ3(کنندپیچیده اتخاذومتغیرمحیطیدر
وهندانجام داجراحینراگیريتصمیموحرکتیـ ادراکیهايمهارتازوسیعیطیفزمانهم

مختلفهايپژوهش. )4(نمایندتحملنیز راروانیوفیزیولوژیکیفشارهاي،با آنزمانهمبتوانند
حرکتیاجرايتنهانه،ورزشیرقابتیاشدت تمرینازناشیفیزیکیخستگیاستدادهنشان

- میثیرأتنیز حین اجراي ورزشی نیاز موردادراکی یندهايافربربلکه،دهدمیقرارثیرأتتحترا

ازمتفاوتیاطالعاتکهاتخاذ نمایندرااتتصمیمحالیدربایستمیورزشکاران). 3،5(گذارد
انجامتمرینوشناختیفرایندهايدرموردکهمطالعاتی).6(کنند دریافتحریفوبازيهمتوپ،
1ادراکیباریکیبه،تمرینازانگیختگی حاصلکهاندگرفتهنظردررااولیهفرضاینغالباًاند، شده

دانشمندانشناسان،روانورزشی،هايفیزیولوژیستکهاستموضوعیخستگی.)1،5انجامد (می
پیوستهکه ورزشکارانیبراي. استساختهخودمجذوبراورزشیمربیانوپژوهشگرانوورزشی

ناخوشایندوسختايتجربهعموماً خستگیعالئمکنند،میفعالیتمداوموشدیدتمریناتدر
.)7(است انگیزبرچالشوجالبهافیزیولوژیستبرايعالئماین،حالاینبا. باشدمی

شدن سریع هاي نزدیکویژگیمانند دركك روابط زمانیادراست از از اعبارت2آگاهی زمانی
هایی ماننداساس ویژگیبرکهاستبینی زمان رسیدن پرتابتوپ. آگاهی زمانی، توانایی پیش

عنوان ا بمانیآگاهی زةاین شکل ویژشود.میسرعت، مسیر و وزن توپ و مسافت ارسالی ادراك
هاي حرکت بدنی ترین جنبهعنوان یکی از مهممعروف است و به3انطباقیـبینپیشبندي زمان

حرکت حالدرشیبه رسیدنبینی، توانایی شخص براي پیشبنديزماناین . باشدمیمطرح
تالش براي دریافت ،مثالعنوان؛ بهباشدمیو هماهنگی حرکتی با آنمعینی در فضاۀنقطسمتبه

. )8(نطباقی نیاز داردبینی ابندي پیشبه توانایی زمانلپاس فوتبا
حرکتحالدرجسمیکورودزمانبینیپیشتوانایی،انطباقیبینپیشبنديزمان،نایبرعالوه

هايمهارتاجرايدر).9(را دارد آنبهزمانهمحرکتیپاسخاجرايومشخصتالقیۀنقطبه
اهمیت زیادي داردبینیپیشظرفیت،کندمیتغییراجراطیسرعت،ومحیطکهبازحرکتی

بینیپیشاساسیعنصرسه ازورزشیحیطۀدررویدادهابهمربوطهايبینیپیش). 10،11(
بینیپیشو) افتاد؟خواهداتفاقکجا(5فضاییبینیپیش،)افتادخواهداتفاق آنچه(4رویدادي

. )12(اند شدهتشکیل)افتاد؟خواهداتفاقچه زمانی(6زمانی

1. Perceptual narrowing
2. Temporal awareness
3. Coincidence-anticipation timing
4. Event anticipation
5. Spatial anticipation
6. Temporal anticipation
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اجرايدرموفقیتالزم برايواساسینیازهايازبینیپیشتوانایی،ورزشیهاياکثر رشتهدر
درصددواندازدمیباالراتوپیتنیسبازیکنکههنگامی،مثالعنوانبه؛رودیمشماربههامهارت
کهزمانیبزند،توپبهراضربهبهتریننقطهدر آنکهاستمشخصینقطۀبهتوپرسیدن
کندمیارسالاوحریفکههاییتوپبهمختلفلحظاتدرخودخاصچابکیبااسکواشبازیکن
بازیکنحرکتبهتوجهباراعمقیپاسیفوتبالبازیکنکههنگامیو نیززندمیمتعدديضربات
تیمیهمبازیکنوتوپمعینۀنقطدرتاکندمیارسالحریفمدافعانگرفتنقرارطرزوخودي

ترمناسباجرايبرايانطباقیبنديزمانتواناییازهمگیبرسند،گریکدیبهمسافتیطیازبعد
:استمرحلهچندیناجرايمستلزمانطباقیبینپیشبندي). زمان13(برند میبهرهخودحرکت

استفادهدرستحرکتیاعمالهدایتوشناساییبرايحسیاطالعاتدر آنکهحسیۀمرحل
پاسخمکانوزمانحرکتی،محركورودطیکهیکپارچهحرکتیـحسیۀمرحل،)14(شود می

).15(حرکتیۀمرحلیااجراۀمرحلنیزوشودمیتعیین
وفنیاشتباهاتبروز،نتیجهدروتمرکزتواناییبرخستگیمطالعات بیانگر این هستند که 

عاملاستممکنورزشازناشیخستگیانفرادي،هايورزشدر.گذاردمیثیرأتتاکتیکی
فینالدرشدنبرندهیاونقرهوطالمدالآوردندستهبوحریفکردنمغلوبدرايکنندهتعیین

هايمهارتاجرايدرخستگیکه استدادهنشانهاپژوهش).16(باشد مهممسابقۀیکانتخابی
.شودمینامطلوبۀنتیجایجادباعثداردبینیپیشوگیريتصمیم، تمرکزبهنیازکهشناختی

تواندمیمتوسطهوازيتمریناتنشان از این دارند کهمطالعاتازبرخیکهاستحالیدراین
دارنداذعاننیزدیگرهاي پژوهش.بخشدبهبودراهاآزمودنیگیريتصمیمولهأمسحلتوانایی
ورزشازپسرسدمینظربهاما،دندارشناختیعملکردبرمثبتیثیرأت،متوسطهوازيهايورزش

نشان) 2007(1، ردفرن و جنینگسمولر).17(یابدمیکاهشفردشناختیعملکرد،باالشدتبا
اجرايدرافتموجبوشدهتوجهمنابعازبیشترتقاضايافزایشباعثباالشدتباتمرینندداد

هايورزشگزارش کرد) 2009(2ادیفراناین،برعالوه. )18(گرددمیانطباقیبینپیشبنديزمان
بینپیشبنديزماناجرايبرتمرینشدتثیرأتدلیلوي .بردمیباالرا3انگیختی،شدیدهوازي

تخصیصتئوريو4دادسونویرکسۀوارونUتئوريجملهازانگیختگیهاينظریهباراانطباقی
انگیختگیازهنگامی که،وارونهUۀنظریاساسبر.)19(توجیه نمود 5کانمنمنابعبعديچند

تواندمیبهبودایناما،شودمیهامهارتاجرايبهبودباعثانگیختگیافزایشکنیم،شروعپایین
شودمیدیدهانگیختگیازیمتوسطحددراجرابهترینمعموالً. یابدادامهخصوصیهبۀنقطتاتنها

).20(شود تر میضعیفاجرا،یابدافزایشانگیختگیاگرترتیبهمینبهو

1. Muller, Redfern & Jennings
2. Audiffren
3. Arousal
4. Yerkes & Dodson
5. Kahnman
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نیازهايبازمانهمتواندمیتوجهظرفیتکانمن،منابعبعديچندتخصیصتئورياساسبر
میزانازبیشاطالعاتیجریاندو پردازشبرايتکلیفهاينیاززمانی که. کندتغییرتکلیف

،دیگرعبارتبه.شودمیبیشترزمانهمتکلیفیاوتکلیفیکدرافتشود،ظرفیتحداکثر
متوسطشدتباتمرین،1ایستربروكۀنشانکاربردۀنظریبراساس.)21(شودایجاد میتداخل

شناختیعملکردکاهشبهمنجرشدیدتمرینکهحالیدر؛بخشدبهبودراعملکردتواندمی
.)22(شودمی

بین پیشيبندفاکتورهاي مختلف تمرینی بر اجراي تکلیف زمانبررسی اثرزیادي بهپژوهشگران 
) تأثیر انواع مختلف خستگی متابولیکی (فعالیت 1987(2فلئوري و بارداند. انطباقی پرداخته

بین بندي پیشحداکثر هوازي و هوازي با حداکثر تالش) بر اجراي زمانکمتر ازهوازي، بی
بر تأثیر معناداري،هاي مختلف خستگیدورهبیان کردند کهو ندبررسی قرار داداقی را موردانطب

داري در خطاي اکاهش معنها آنبراین،ارد. عالوه) ندVE(4) و یا خطاي متغیرAE(3مطلقخطاي
.)23(مشاهده نمودندرا )CEثابت (

لیف مهاري اتکاز عوامل مهم در محركسرعت ، بر خستگیعالوهکه معتقد هستندپژوهشگران 
بینپیشتکالیفدرنشان داد) 2008(5میلسالگلزمینه،ایندر.)24(بینی زمانی استو پیش

ایجادافزایشیوثابتهايسرعتبهنسبترا خطابیشترین،کاهشیمحركسرعتانطباقی،
نیازهايدریاو انطباقیپاسخبرايریزيبرنامهپیشنیازهايدرراتفاوتاینوکندمی

دشوارترراتکلیفاجرايکهکندمیتوصیفهاسرعتایندراطالعاتپردازشبرايیافتهافزایش
انطباقیبینپیشبنديزماناجرايبیان کردندنیز )2008(6لیونز، ناکب و نیوول.)13سازد (می
عملکرد،باالسرعتبامحركوشدیدتمرینطولدراما،یابدمیبهبودمتوسطتمرینشدتدر

سرعتاستراحت،زماندرکه دادنشان) 2011(7سندرزاین،برعالوه. )25(شودمیترضعیف
.)26(گرددمیيترضعیفانطباقیبینپیشبنديزماناجرايمنجر بهمحركباالتر

تمرین، هاي متفاوت ناشی از شدتثیر خستگی أتموردو وجود تناقضاتی درفوقمطالببهتوجهبا
اجرايبرتواندمیتمرینشدتازناشیخستگیآیاکهحاضر این است پژوهشاساسیسؤال
؟خیریابگذاردثیرأتکوششیدرونکاهشیو افزایشیهايسرعتدرانطباقیبینپیشبنديزمان

درانطباقیبینپیشبنديزماناجرايبرراتأثیربیشترین،تمرینشدتکدامنیز این کهو
دارد؟کوششیدرونکاهشیوافزایشیهايسرعت

1. Easterbrook
2. Fleury & Bard
3.Absolute error
4. Variable error
5. Millslagle
6. Lyons, Nakeeb & Nevill
7. Sanders
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پژوهش روش
دادند تشکیلطباطباییالمهدانشجویان پسر کارشناسی دانشگاه عپژوهش حاضر را آماري ۀ جامع
دانشجوي پسر با معیارهاي 15منظور،بدینانتخاب شدند.دسترسداوطلبانه و درصورتکه به

ورزشی وۀسابق، نداشتنیکتا8/0بین بینی تیزشتنسالمت جسمانی کامل، داداشتن 
سال، 0/20±97/33ترتیبها بهآن(میانگین سن، قد و وزن گردیدندانتخاب بودندستراست

مورد ها اطالعات کاملی درآزمودنی). بودکیلوگرم73/69±92/7متر و سانتی42/13±6/178
را تکمیل نمودند.شرکت در آزمون رضایت و فرم کردنداجراي آزمون و اهداف آن دریافتةنحو

"ینطباقبین ابندي پیشزمان"افزار افزار و نرمسختازپژوهشهاي آوري دادهمنظور گردبه

بستگیاده از همافزار با استفاین نرمو پایایی . رواییشرکت پدیدار امید فردا استفاده گردید
بندي دستگاه زمانوسیلۀبهبین انطباقی بندي پیشها در اجراي تکلیف زمانامتیازات آزمودنی

ی امتیازاتبستگهم.بررسی قرار گرفت) مورد1390(زادهرمضانط توسبین باسینپیش
. باشدمینظر افزار موردبود که حاکی از میزان روایی نرم83/0برابر باهر فردةشدکسب
اجرادو بین نمرات افراد در این آزمون مجدد ن ـافزار با روش آزموضریب پایایی نرمبراین،عالوه

).27(دست آمدبه87/0معادل
استفاده شد.1از تابلوي اسنلن،لحاظ بیناییبهها سازي آزمودنییکسانمنظوربهبراین، عالوه

تمرین و همچنین، جهتسنج پالر انجام شد.ضربانتوسط نیز ها کنترل ضربان قلب آزمودنی
مقیاس ،تمرینگیري شدتاندازهبراي واستفاده گشتیجاد خستگی ناشی از آن از تردمیلا

ه به این معناشد. خستگی ادراكقرار گرفتفاده استمورد ) 1970(2بورگةشدخستگی ادراك
اساس فشار قرار گرفته است. این احساس بربدنش به چه اندازه تحتکند ست که فرد احساس میا

یق زیاد فرد از تغییرات فیزیولوژیکی از قبیل افزایش ضربان قلب، افزایش تعداد تنفس، تعرۀتجرب
گیري فرد اما اندازه،درونی استکه این مقیاساینتوجه بهشود. باو خستگی عضالنی ایجاد می

سبی از میزان واقعی ضربان قلب هنگام انجام فعالیت از میزان خستگی خود، تخمین تقریباً منا
.)28(باشدمیبدنی 

آوردن میزان ضربان قلب استراحت دستهبمنظوربهنخست ۀدر جلس،هاپس از انتخاب آزمودنی
هاي بصري، صدا و آشفتگیودر اتاقی بدون سردقیقه 10مدت ها خواسته شد که بهاز آزمودنی

حداکثر ضربان . گرددگیرياندازهسنج ضربانها توسط ضربان قلب آنتادر حالت استراحت بمانند 
ضربان قلب تعداد، 3با استفاده از روش کاروونندست آمد و هب220فریق سن فرد از عدداز تقلب
.)28(گردیدتمرینی محاسبهدرصد80و درصد50هاي ها در شدتیک از آزمودنیهر

restHR-max+ x(HRrestTHR=HR(فرمول کاروونن

1. Snellen chart
2. Borg’s rating of perceived exertion scale
3. Karvonen
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یک ها آن، بین انطباقیبندي پیشزمانافزارها با نرمنیآشنایی آزمودمنظور بهدومۀدر جلس
اجرا کوششیهاي کاهشی و افزایشی درونصورت آزمایشی در سرعتبهرایکوشش10بلوك

با هاي کم و زیادعنوان محرك با سرعتبه1ساعتمایل بر15و سه هاي محركسرعت.نمودند
گشتندانتخاب )2006(و همکاران3) و کوکر1995(و همکاران2استناد به پژوهش میوسین

ها به آزمون بورگ توضیح داده شد و گفته شد که گویی آزمودنیپاسخةنحو،نایبرعالوه). 13(
نظر را در هنگام فعالیت اعالم کنند. اعداد و عدد موردنندبه مقیاس بورگ نگاه ک،هنگام دویدن

حداکثر معناي که به20و به شود میاست شروعخستگینبودمعناي که بهشش این مقیاس از 
.انجامداست میخستگی

10، یک بلوك صداوها در حالت استراحت و در اتاق بدون سرآزمودنی،سومۀدر جلسهمچنین، 
اجرا آزمونعنوان پیشبهکوششی هاي افزایشی و کاهشی درونبینی را در سرعتکوششی پیش

بر روي شروع به دویدنمایل در ساعتپنج با سرعت ،ايدقیقه10کردن از گرمپس. دکردن
رسیدمیضربان قلب بیشینه درصد50ها به شدت که هریک از آزمودنیزمانی.نمودندتردمیل 

هاآناز ، کردمیاعالم 14تا 12بین ستفاده از مقیاس بورگ ابا راشدهو میزان فشار ادراك
اطمینان حصول مه دهند. این کار براي اضافی به دویدن اداۀیک دقیقمدتبهشد کهمیخواسته 

سپس، د.نظر رسیده باشموردبه شدت تمرینشکل صحیح بهآزمودنیبود کهاین از
هاي افزایشی و کاهشی بینی را در سرعتکوششی پیش10بلوكها یککنندهشرکت
بار وقتی این.نمودنددوباره بر روي تردمیل رفته و شروع به دویدن وکوششی اجرا کردنددرون

کوششی10بلوك یک،رسیدند18تا 17بین ةشدبیشینه و فشار ادراكدرصد80به ضربان قلب 
.کردنداجرا کوششیهاي افزایشی و کاهشی درونبینی را در سرعتیشپ

براي واستنباطی استفاده شد. از آمار توصیفیپژوهشهاي منظور تحلیل یافتهبهبراین، عالوه
از شاخص هاي امار توصیفی استفاده گردیدهاهاي اصلی و دموگرافیک آزمودنیتوصیف شاخص

بودن توزیع طبیعیتعیین جهت . استفاده شدآمار استنباطیاز اصلیمتغییرهايتحلیلو براي
و از آزمون 5نیآزمون لوهانی واریانسمگبررسی ه، 4نوفواسمیرـآزمون کلموگروفازها داده

استفاده گردید. ها بررسی تفاوت بین میانگیننیز جهت 6گیري مکررتحلیل واریانس با اندازه
8و آزمون تعقیبی بونفرونیکار رفت بهها منظور بررسی کرویت دادهبه7موچلیةآمار،همچنین

1. Mail per hour
2. Meeuwsen
3. Kocer
4. Kalmogorov- Smiranov test
5. Leven
6. Repeated measures ANOVA
7. Mauchly
8. Bonferrony
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اس افزارعملیات آماري توسط نرمۀکلیها استفاده شد. بررسی تفاوت بین جفت میانگینبراي
صورت گرفت.201نسخه پی اس اس

تایجن
بخش خطاي متغیر و خطاي مطلق ارائه شده است. دو تفکیک در بهي پزوهشهایافته
نتایج تحلیل حالت سرعت کاهشی و افزایشی است.دو بیانگر تغییرات خطاي متغیر در 1شکل

هاي حالت استراحت، حداقل بین یک جفت از میانگیندهد مینشانگیري مکررواریانس با اندازه
,F(2,28)=6.646(حالت سرعت افزایشیدو شدت متوسط و شدت باال در هر  P<0.01( و سرعت

,F(2,28)=9.44(کاهشی P<0.01(نتایج آزمون تعقیبی ،. همچنینشتتفاوت معناداري وجود دا
خستگی ناشی از شدت متوسط تمرین در مقایسه با حالت حاکی از این است کهبونفرونی
حالت سرعت افزایشی دو در هر بین انطباقیبندي پیشبر اجراي زمان، تأثیر معناداري استراحت

، تأثیر که خستگی ناشی از شدت باالي تمرینحالیدر؛ )P>0.05(اشته استکاهشی ندسرعتو
حالت سرعت افزایشی و سرعت کاهشی دو بین انطباقی در هر بندي پیشبر اجراي زمانمعناداري
.)P<0.05(گذاشتبر جاي 

هاي مختلف خستگیدر حالتبین انطباقیبندي پیشزمانخطاي متغیرـ1شکل
ها در حالت استراحتکوششخطاي متغیر .1
ضربان قلب بیشینهدرصد50ها پس از خستگی ناشی از شدت کوششخطاي متغیر .2
ضربان قلب بیشینهدرصد80ها پس از خستگی ناشی از شدت کوششخطاي متغیر . 3

1. SPSS 20
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. نتایج تحلیل باشدمیحالت سرعت کاهشی و افزایشی دو بیانگر تغییرات خطاي مطلق در 2شکل
هاي حالت استراحت، حداقل بین یک جفت از میانگیندادنشان گیري مکررواریانس با اندازه

,F(2,28)=6.99(حالت سرعت افزایشیدو شدت متوسط و شدت باال در هر  P<0.01 (سرعت و
,F(2,28)=26.99(کاهشی P<0.01 (نتایج آزمون تعقیبی ،همچنین.شتداوجودمعناداري تفاوت

خستگی ناشی از شدت متوسط تمرین و شدت که نشان داد بونفرونی در وضعیت سرعت افزایشی 
بین انطباقی بندي پیشبر اجراي زمانتأثیر معناداري ،باالي تمرین در مقایسه با حالت استراحت

براي شدت باالي تمرین معنادار تنها،ثیر در وضعیت سرعت کاهشیأهمین تاما،)P<0.05(شتدا
تأثیر معناداري ،خستگی ناشی از شدت متوسط تمرینکهشدبراین، مشخصعالوه).P<0.05(بود

.)P>0.05(نداشت کوششی بین انطباقی در سرعت کاهشی درونبندي پیشبر اجراي زمان

مختلف خستگیهاي بین انطباقی در حالتبندي پیشزمانطلقخطاي مـ2شکل
ها در حالت استراحتکوششطلقخطاي م. 1
ضربان قلب بیشینهدرصد50ها پس از خستگی ناشی از شدت کوششطلقخطاي م.2
ضربان قلب بیشینه درصد80ها پس از خستگی ناشی از شدت کوششطلقخطاي م. 3

گیريبحث و نتیجه
رود شمار میهاي باز بهبسیار مهم در مهارتیندي ابینی برخورد، فربینی یا پیشتوانایی پیش

تواند موفقیت در مشخص در ورزش میۀحرکت به نقطحالبینی رسیدن شی در) و پیش30(
).31(ثیر قرار دهدأترقابت را تحت
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بندي هاي متفاوت تمرین بر زمانثیر خستگی ناشی از شدتأتبررسی،حاضرپژوهشهدف 
بین بندي پیشاز آزمون زمان،منظوربدینکوششی بود. تغییرات درونبین انطباقی همراه با پیش

تکلیف نظر استفاده شد. موردمتغیرگیري هاي کاهشی و افزایشی براي اندازهانطباقی در سرعت
هاي افزایشی (استراحت، شدت متوسط و شدت باال) و در سرعتمختلف خستگیح سطسه در 

در سرعت افزایشی،ها نشان داد کهتحلیل دادهونتایج تجزیه.گردیداجرا کوششیو کاهشی درون
خطاي ، امامعنادار نبود) نسبت به حالت استراحت درصد50ط (خطاي متغیر در شدت متوس

ینخستگی ناشی از شدت باالي تمرخطاي متغیر و خطاي مطلقاین،برعالوه.مطلق معنادار بود
بین شدت متوسط و شدت باالي ،همچنینمعنادار بود. ) نسبت به حالت استراحت درصد80(

.بوددارادر خطاي مطلق تفاوت معناما،وجود نداشتداري اتفاوت معنخطاي متغیر تمرین 
خطاي متغیر و خطاي مطلق خستگی ناشی از شدت متوسط تمریننیزدر سرعت کاهشی 

خطاي متغیر و خطاي مطلق خستگی ، امامعنادار نبود) نسبت به حالت استراحت درصد50(
در ،براینعالوه) نسبت به حالت استراحت معنادار بود. درصد80(ناشی از شدت باالي تمرین

دست بهداري اشدت متوسط و شدت باالي تمرین تفاوت معنخطاي متغیربین ،سرعت کاهشی
.گردیدمشاهده ندارياخطاي مطلق تفاوت معندر ، اماآمد

در متغیر،ابتثخطاي برثیر معناداري أت،تمرین با شدت متوسطاست کهحاکی از این ها یافته
1لیونزهايیافتهحاضر با ۀ نتایج مطالع.ردخطاي متغیر در سرعت افزایشی نداسرعت کاهشی و 

ثیر أت،ها دریافتند که تمرین با شدت متوسط و شدت باالست. آناسو ) هم2008و همکاران (
و همکاران 2نداآستربین انطباقی دارد.بندي پیشخطاي مطلق و خطاي متغیر زمانبرمعناداري

و شدن عضالت با افزایش گردش خون و گرمشدت متوسط تمرین اذعان داشتندنیز)2003(
بیان کردندها شود. آنبا افزایش سرعت انتقال سیستم عصبی محیطی باعث بهبود عملکرد مینیز

باعث بهبود درنهایت،د که گردسازي عمومی میتمرین با شدت متوسط منجر به افزایش فعال
هاي از نشانهبرداريبهرهۀنظریطبق ).32(شودبین انطباقی میپیشبنديعملکرد در اجراي زمان

کندمیشود و اجرا افت هاي نامربوط نادیده گرفته مینشانه،با افزایش انگیختگی،ایستربروك
با وشودعملکرد ضعیف می،که انگیختگی کم باشدهنگامی،وارونهUۀبا توجه به نظری.)29(

عملکرد ،انگیختگیبا افزایشاما،گرددمیعملکرد نیز مطلوب،متوسطحدافزایش انگیختگی تا 
اگر انگیختگی وشده از انگیختگی دیده یتأثیر بهترین اجرا در حد متوسط،بنابراین؛دکنافت می

گزارش کردند )1991(3هاردي و پارفیتهمچنین، ). 33(شودتر میاجرا ضعیف،افزایش یابد
وارونه را دنبال Uتئوري ،انگیختگی فیزیولوژیک و عملکرد، زمانی که اضطراب شناختی کم است

مثال از طریق عنوانفیزیولوژیک (بهصورتچه بهـانگیختگیصورت افزایش در،حالایند. بانکمی

1. Lyons
2. Astrand
3. Hardy & Parfitt
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افزایش ثیرأتتحتمثالعنوان(بهافزایش تقاضاي شناختیصورتچه بهافزایش شدت تمرین) و 
.)34(کند میافتعملکردـسرعت محرك)

فلئوري و باردنداشت.خوانی هم) 1987(فلئوري و باردمطالعاتبا حاضر پژوهشنتایج درمقابل، 
حداکثر تر ازپایینهوازي، تأثیر انواع مختلف خستگی متابولیکی (فعالیت بیپژوهشیدر )1987(

بررسی قرار دادند موردن انطباقیبیپیشبنديهوازي و هوازي با حداکثر تالش) را بر اجراي زمان
تأثیر معناداري بر خطاي مطلق و خطاي ،هاي مختلف خستگیدورهکهرسیدندو به این نتیجه

و یا تفاوت در شده ایجادخستگیمیزان دلیل تفاوت در شاید بهایرتمغاین علت .اردندمتغیر
.بین انطباقی باشدبندي پیشزماناستفاده براي سنجشابزار مورد

خطاي ثابت و ثیر معناداري برأت،از این بود که تمرین با شدت باالحاکی پژوهش دیگر ۀیافت
)2015(همکارانودانکنو)2013(همکارانو1دانکننتایج با کهارددمتغیر در سرعت کاهشی 

باتمرینواستراحتحالتبهنسبتباالشدتباتمرینکهدادندنشاننیز هاآن.استسوهم
محركبااليسرعتدرانطباقیبینپیشبنديزماناجرايبرمعناداريثیرأت،متوسطشدت

محركخطاي مطلق و متغیر درمیزان ندنشان داد)2015(همکارانودانکن،نایبرعالوه. رددا
.)35افت (روي افزایش یدقیقه پیاده18داري پس از اطور معنبهبا سرعت باال 

بیشترین خطا ،کوششیهاي کاهشی درونبه این نتیجه رسید که سرعتنیز )2008(ملیسالگل
باپژوهشز این یوجه تما.ارددکوششیهاي ثابت و سرعت افزایشی درونرا در مقایسه با سرعت

. استسطوح مختلف خستگی،پژوهش ملیسالگل
خستگی ناشی از شدت باالي تمرین در کندمیبیانپژوهش حاضرراستا با مطالعات پیشین، هم

گذار ثیرأبین انطباقی تبندي پیشبر اجراي زمان،کوششیهاي افزایشی و کاهشی درونسرعت
؛ ورزشی یاري رساندۀمربیان و پژوهشگران در حیط،شناسانتواند به روانها میاین یافته.است

شدت باالي تمرین توجه داشته خستگی ناشی از ۀلأمربیان در حین تمرین به مسلذا، الزم است
باشند.

با عنایت به این امر که خستگی ناشی از شدت هاي متفاوت تمرین  بر دستاورد کاربردي مقاله:
اجراي زمانبندي پیش بین انطباقی تفاوت وجود دارد، مربیان و بازیکنان باید براي پیش بینی 
بهتر در بازي و عملکرد بهتر در بازي، زمانی که دچار خستگی با شدت باال شدند به استراحت 

ه را تعویض بکنند تا عملکرد تیم یا بازیکن دچار افت نشود.پرداخته و یا بازیکنان خست
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Abstract

The aim of this study was to examine impact of different intensities of exercise
fatigue on increasing and decreasing intra trial stimulus speed on coincidence-
anticipation timing. Subjects were 15 volunteer students (20.33±0.97) years of
Allameh Tabataba’i University. After sampling and choose proper software
(coincidence-anticipation timing software) anticipation all subjects performed 1
block consist of 10 trial with intra trial variation under three fatigue conditions:
rest, moderate-intensity and high-intensity exercise on treadmill until the
participants reached a steady state of 50% and 80% of heart rate reserve (HRR),
respectively. Data was analyzed with Kalmogorov- Smiranov Test normality
and homogeneity of variance tests Levine test, repeated measure (ANOVA) and
Bonferroni post hoc test frequently in significant level of (0.05). Results showed
in increasing rate moderate intensity exercise-related fatigue (50%), variable
error was not significant (P>0.05), but absolute error was significant (P<0.05),
but in due to high-intensity exercise related fatigue (80%) Variable error and
absolute error was significant (P<0.05). Also in decreasing rate in moderate
intensity exercise related fatigue (50%), variable error and absolute error was
not significant(P>0.05), but in high-intensity exercise related fatigue (80%)
variable error and absolute error was significant(P<0.05). However, stimulus
speeds and fatigue due intensities of exercise were associated with a more
decrease in coincidence anticipation performance.
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