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  چکیده کوتاه

، بررسی تأثیر سه هفته بی تمرینی بر شاخص هاي فیزیولوژیکی ژیمناست کاران بود. حاضر تحقیق هدف از

سانتی متر و  1/136±36/9سال، قد  11±24/1نفر دختر ژیمناست کار نونهال با میانگین سنی  14تعداد 

متغیر هاي فیزیولوژیکی  .در مطالعه شرکت کردندکیلوگرم به صورت داوطلبانه  43/33±20/6وزن 

 انعطاف تنه، شدن باز پذیري شانه،انعطاف پذیري انعطاف چربی، آزمودنی ها  همانند قد، وزن و درصد

یه و باز پیش و پس از سه هفته بی تمرینی اندازه گیري شد. براي تجز پا و جلو به بدن خمش پذیري

 باز و شانه پذیري همبسته استفاده شد.نتایج نشان داد رکورد آزمون انعطاف tتحلیل آماري از روش آزمون 

 پذیري انعطاف که بود حالی در این. است نداشته داري معنی تفاوت تمرینی بی روز 21 بعد از تنه شدن

 داده نشان را داري معنا کاهش تمرینی بی روز 21 دنبال به ها آزمودنی باز پا میزان و جلو به بدن خمش

  بود.

Abstract: 
The purpose of this study was to investigate the effects of three week detraining on the physiological of the 
gymnastics. fourteen young girl gymnastic with a mean age (11±1.24 years ,height 136.1±9.36 cm and weight 
33.43±6.20 Kg) voluntarily participated in study. Physiological  variables subjects such as height,  weight and 
fat percentage, Flexibility shoulder, Flexible trunk, sit and reach, Flexibility foot open was measured  before and 
after three weeks of detraining. For statistical analysis was used Paired t test. The results indicated that  record 
exam Flexibility shoulder, Flexible trunk,  had no significant change  after 21 days of detraining. It was while sit 
and reach and the opening up of subjects after 21 days of detraining participants showed decreased significantly.  

 

  مقدمه  

 دهد پس از کسب سازگاري هاي تمرینی رخ می بی تمرینی، قطع تمرین است که معموالً     

). معلوم شده است که حفظ و بهبود تغییرات فیزیولوژیکی و روانی در  نتیجه تمرینات 1387(گائینی،

طوالنی مدت نیازمند تمرینات شدیدي است. زمانی که تمرین قطع می شود ورزشکار در معرض خطر ابتال 

ات و یا به عبارت دیگر به اختالالت فیزیولوژیکی و روانی قرار می گیرد که اسریل آن را نشانه کاهش تمرین

بی تمرینی می نامد. دو دلیل براي بی تمرینی  وجود دارد: یکی بیماري و سانحه، یا قطع تمرین در دوره 

  فیزیولوژي و تغذیه ورزشی



است و دومی بازنشستگی است. در دوره نقاهت، بویژه پس از بیماري، باید  (فصل خارج از مسابقه) انتقال

مدت زمان دوره انتقال (فصل  بار تمرینات، افزایش یابد. بار تمرین به تدریج تا رسیدن به سازگاري بدن به

رشته هاي تیمی حرفه اي باید توسط مربی به دقت کنترل و  مورد ارزیابی قرار  در خارج از مسابقه) به ویژه

  . )2(بگیرد.

روز بی تمرینی،انعطاف پذیري شانه، خمش بدن به  10)نشان داد بعد از 1390نتایج تحقیقات ساالري(

 عملکرد سازگاري روي تمرینی بی منفی اثر .)3(جلو و باز شدن تنه تفاوت معنی داري پیدا نکرده است

 به مربوط هوازي ظرفیت کاهش که شد گزارش. است پیچیده فیزیولوژیکی هاي مکانیسم ي نتیجه ورزشی،

 یا بطن ناکافی تحریک دلیل به بعد و بطن عملکرد قلب، ده برون اي، ضربه حجم خون، حجم کاهش

 به مربوط قدرت و ماهیچه قدرت کاهش موجب تمرنی بی شده مشاهده طور همین. است تمرین توقف

 و میتوکندري ATP تولید ماهیچه، دوم نوع فیبر کاهش و اي ماهیچه فیبر اندازه کاهش دلیل به عملکرد

 تغییرات تمرینی بی دوره یک طول در که دهد می نشان گذشته مطالعات نتایج ).4(شود می آنزیمی فعالیت

 نتایج حال عین در کند می افت ورزشکاران عملکرد و داشته داري معنی تفاوت عملکردي و فیزیولوژیکی

 فاکتور از بعضی بر مدت بلند و مدت مدت،میان کوتاه تمرینی بی که است آن از حاکی تحقیقات از برخی

  .ندارد دار معنا تاثیر ها

  شناسی تحقیق   روش

اوزان مختلف با توجه به برنامه زمانبندي شده تمرینات، برنامه تمرینات آزمودنی هاي تحقیق در       

ژیمناستیک را بر اساس شدت و مدت از پیش تعیین شده دنبال می کردند. اولیاء وخود آزمودنی ها در 

مرحله پیش آزمون در محل انجام آزمون حاضر شدند و توضیحات کامل (کتبی و شفاهی) در مورد موضوع 

احل و نحوه انجام آن، هدف از تحقیق و شرایط شرکت در آزمون ارائه شد. بعد از اینکه اولیاي تحقیق و مر

ي رضایت نامه را تکمیل کردند. وبا پر کردن پرسشنامه سالمت، در یک زمان از پیش آزمودنی ها برگه

پذیري تعیین شده آزمودنی ها در محل آزمون حاضر شده واز لحاظ قد، وزن، درصد چربی، انعطاف 

. پس ندمورد ارزیابی قرار گرفت نه،انعطاف پذیري باز شدن تنه، انعطاف پذیري خمش بدن به جلو و پا بازشا

خواست شد از انجام حرکات و درروز قطع شد و از آزمودنی ها  21از آن تمرینات آزمودنی ها به مدت 

رژیم غذایی خود را تغییر ندهند و  تمرینات ورزشی خودداري کرده و فقط به فعالیت هاي روزانه بپردازند،

روز بی تمرینی، آزمودنی ها همان آزمون هاي  21در صورت مصرف دارو محقق را مطلع سازند. پس از 

 به منظور سنجش انعطاف پذیري شانه. ندمرحله پیش را تحت شرایط مشابه با آن مرحله تکرار کرد

طوري که پیشانی را به سطح زمین چسبانده و هر دو دست روي  آزمودنی ها روي شکم داراز می کشند به

نجا که می تواند به آهم قرار گرفته و رو به جلو کشیده می شود . آنگاه آزمودنی دست هاي خود را تا 

. براي اندازه . فاصله بین مچ دست آزمودنی تا سطح زمین اندازه گیري می شود دطرف باال بلند می کن



آزمودنی بر شکم روي زمین دراز می کشد، دست ها را پشت گردن قفل می کند و دم  گیري باز شدن تنه،

عمیقی انجام داده وتا جایی که امکان دارد باال تنه را از زمین جدا کرده و باال نگه می دارد. رکورد فرد بر 

با ه، و براي اندازه گیري انعطاف پذیري خمش تن اساس فاصله بین چانه تا کف زمین مشخص می شود

شود و  سانتی متر است، روي زمین به عنوان خط شروع مشخص می 61نوار یک خط مستقیم که طول آن 

اي که خط  یک خط عمود بر وسط خط اول که دو پا در طرفین آن باز شده است، مشخص می گردد. نقطه

خود را در  هاي شود.آزمودنی کفش شروع را از وسط قطع کرده به عنوان نقطه صفر در نظر گرفته می

گیرد که خط اندازه گیري بین دو پایش باشد و کف پاها پشت خط  می  آورد، و روي زمین طوري قرار می

ها روي هم قرار  . دستفاصله داشته باشدسانتی متر از هم  20- 32که پاها قرار بگیردشروع به صورتی 

دارد(از  . دستیار پاها را صاف نگه میشود گرفته و کف آنها رو به زمین، روي خط اندازه گیري قرار داده می

رساند. پاشنه پاي خود را در  هاي خود را به جلو می زانو خم نشود) آزمودنی به آهستگی تا حد امکان دست

باشد. بعد از سه تمرین آزمودنی بار چهارم به مدت سه  دارد و پاها (مچ پاها) خم می خط شروع نگه می

اي  شود. باید اطمینان حاصل کرد که حرکات ضربه مسافت یادداشت می دهد و ثانیه این کار را انجام می

براي اندازه گیري میزان پا باز،  وجود نداشته باشد و نوك انگشتان بر زمین باقی مانده و پاها صاف باشد.

آزمودنی پشت به آزمونگر  قرار می گیرد وتا زمان احساس درد عضالت ، پاها را به صورت افقی درامتداد 

 راست باز می کند تا آزمونگر فاصله عانه تا زمین را اندازه گیري کند. خط

  روش آماري 

روش آماري پژوهش حاضر در دو بخش مورد استفاده واقع شد: الف: آمار توصیفی که در آن میانگین، 

به منظور تجزیه و تحلیل آماري انحراف معیار متغیر ها مورد سنجش قرار گرفت. ب: آمار استنباطی که  

همبسته  tآزمون  روز بی تمرینی بر متغیر هاي مورد نظر، از 21داده هاي جمع آوري شده و ارزیابی تاثیر 

  ). p ≤ 0.05( .درصد در نظر گرفته شد 5برابر   pدر همه موارد، مقدار  .استفاده شد

  ها  یافته

جه گیري نمود که  انعطاف پذیري شانه و باز شدن تنه در با توجه به نتایج بدست آمده چنین می توان نتی

روز بی تمرینی تفاوت معنی داري نداشته است. این در حالی بود که انعطاف پذیري خمش بدن  21طول 

(جدول روز بی تمرینی کاهش معنا داري را نشان داده است  21به جلو و میزان پا باز آزمودنی ها به دنبال 

1 .(  

   نونهال دختر کاران ژیمناستانعطاف پذیري  و سطح معنی داري استاندارد انحراف± میانگین 1جدول

  سطح معناداري  پس آزمون  پیش آزمون  متغیر ها

  478/0 ≤05/0  85/25±91/11  21/27±34/10  (سانتی متر)انعطاف پذیري شانه

  813/0 ≤05/0  46±93/9  42/46±96/9  (سانتی متر)باز شدن تنهانعطاف پذیري 

  001/0 ≥05/0  64/17±21/6  62/19±31/6  انعطاف پذیري خمش بدن به جلو(سانتی متر)



  031/0 ≥05/0  79/9±26/9  29/6±15/6  انعطاف پذیري ران (پا باز)

  بحث و نتیجه گیري  

روز بی تمرینی، انعطاف پذیري شانه و باز شدن تنه تفاوت معنی  21این تحقیق نشان داد بعد از  نتایج

داري پیدا نکرده ولی انعطاف پذیري خمش بدن به جلو و پا باز بعد از بی تمرینی کاهش یافته است. که 

ماه بی  3) مبنی بر تغییرات انعطاف پذیري بعد از 2009و همکاران( 1این یافته ها با نتایج تحقیق کاروالهو

تمرینی در تناقض است. آنچه در علت افزایش غیر معنادار انعطاف شانه می توان گفت احتماالً کاهش توده 

بون چربی و هیپرتروفی عضالت اطراف مفصل شانه، باعث افزایش دامنه حرکتی و بهبود انعطاف پذیري 

لیل کاهش غیر معنی دار انعطاف پذیري باز شدن تنه می تواند کاهش خاصیت کشسانی تاندون شده است. د

و لیگامنت هاي اطراف مفصل درگیر یا سفت شدن و کوتاه شدن بافت عضالنی اطراف مفصل باشد.در 

ف رابطه با علت ثابت ماندن انعطاف پذیري خمش بدن به جلو، احتماالً بدون تغییر ماندن خاصیت انعطا

 پذیري عضله همسترینگ دلیل اصلی باشد. 

 منابع

اصول بنیادي فیزیولوژي ورزشی، ترجمه ي عباسعلی گائینی و ولی  ، 1387 رابرت آ، رابرگز؛ اسکات اُ، رابرتس، -1

 ا... دبیدي روشن، چاپ سوم، تهران: انتشارات سمت.

ر عملکرد و ترکیب بدن وزنه برداران ، بررسی تأثیر بی تمرینی ب1380کردي، محمد رضا؛ سیاهکوهیان، معرفت،  -2

 .51-66، ص ص 7نخبه تیم ملی، مجله ي حرکت، شماره ي 

، ارزیابی تاثیر بی تمرینی بر شاخص هاي فیزیولوژیکی و عملکردي کشتی گیران پسر 1390ساالري، سولماز، -3

 اردبیلی. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژي ورزشی،دانشگاه محقق نوجوان استان اردبیل،

1) . Nikolaos E. Koundourakis, Nikolaos E., et at. 2014. Discrepancy between Exercise Performance, 
Body Composition, and Sex Steroid Response after a Six-Week Detraining Period in Professional Soccer 
Players, Published online  4; 9(2): e87803.  
2) Carvalho' Mj; Margues' E; Motaj' J. 2009. Training and detraining effects on functional fitness after a 
multicomponent training in older women. Gerontology 2009;55(1):41-8.  

  

                                                
1. Carvalho.eat  


