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چکیده

هدف این پژوهش بررس��ی اثرات مخرب یا انگیزش��ی تمرین با ش��دت باال بر
اعمال ش��ناختی در ورزش��کاران ماهر و مبتدی است .شرکتکنندهها شامل 18
فوتبالیس��ت مرد ( 10نفر مبت��دی و  8نفر ماهر) بودند که بر اس��اس یک برنامه
افزایش شدت تدریجی روی نوارگردان دویدند تا به حالت  %90از ضربان قلب
ذخیره حالت پایدار برسند .آزمونهای شناختی و روانی-حرکتی قبل از تمرین
و بالفاصله پس از آن به انجام رسیدند .آزمونها شامل آزمون عکسالعمل ساده،
آزمون پیشبینی س��رعت و آزمون اس��تروپ بود .نتایج نش��ان داد که تمرین با
ش��دت باال هیچ اثر مخربی بر عملکرد ش��ناختی در ورزشکاران ماهر و مبتدی
نداشت .همچنين تفاوت معنیداری در سازگاری با شرایط تمرین با شدت باال،
بین ورزش��کاران مبتدی و ماهر وجود نداشت .نتایج پژوهش حاکی از آن است
که ورزش��کاران به دلیل شرکت در تمرینهای طوالنی و درازمدت میتوانند با
فشارهای محیطی در زمان اجرا سازگاری حاصل کنند.
واژههاي کلیدی :تمرين با ش��دت باال ،زمان عکسالعمل ،سرعت پیشبینی،
آزمون استروپ ،فوتبال ،عملکرد شناختی.

مقدمه

در بازیهای راهبردي و موقعیتی مانند ورزشهای تیمی بازیکنان باید تصمیمات سریع و دقیقی را
در محیطی متغیر و پیچیده اتخاذ کنند (سامال و همکاران1986 ،؛ میووسن و همکاران1997 ،؛ رویال
و همکاران .)2006 ،در بسیاری از این ورزشها ورزشکاران باید بتوانند به طور همزمان فشارهای
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فیزیولوژیکی و روانی را تحمل کنند .این واقعیت که خس��تگی فیزیکی ناشی از تمرین یا رقابت
ورزشی نه تنها فرآیند حرکتی را تحت تاثیر قرار میدهد بلکه بر فرآیند ادراکی نیز که با اجرای
مهارتهای مورد نیاز در سطح قهرمانی در رقابتهای توپی در رابطه است نیز موثر خواهد بود در
پژوهشهای مختلف نش��ان داده شده است (مک موریس و گریدون1997 ،؛ رویال و همکاران،
 .)2006ورزش��کاران باید تصمیمگیریها را در حالتی انجام دهند که اطالعات متفاوتی از توپ،
همبازیها و حریف دریافت کنند (ویلیامز و همکاران )1994 ،و فرآیند تصمیمگیری تحت فشار
حریف که سعی در محدودکردن زمان و فضای در دسترس بازیکن دارد ،انجام شود .ورزشکاران
بای��د توجه خود را تنها به مهمترین و مربوطترین منبع اطالعاتی معطوف دارند تا اجرای موفق و
مؤثری داشته باشند (کاسانوا و همکاران .)2009 ،مطالعاتی که روی فرآیندهای شناختی و تمرین
انجام شدهاند بطور معمول این فرض اولیه را در نظر گرفتهاند که انگیزش فیزیکی حاصل از تمرین
به باریکی تمرکز توجه میانجامد (س��امال و همکاران1986 ،؛ مک موریس و گریدون.)1997 ،
بنابراین بر اساس نظریه کاربرد نشانه ایستربروک (ایستربروک ،)1959 ،تمرین با شدت متوسط
می تواند عملکرد را بهبود ببخشد ،در حالی که تمرین شدید می تواند به کاهش عملکرد شناختی
منجر شود .با اینحال تا امروز نتایج آزمایشات به طور هماهنگ ،از این نظریه حمایت نکردهاند.
نتایج متفاوتی را که از پژوهش های مختلف به دس��ت آمده ،به س��ختی میتوان با هم مقایس��ه
کرد .برخی از این پژوهشها از آزمودنیهایی با پیشینههای مختلف و آمادگی جسمانی متفاوت
استفاده کردهاند و تکالیف شناختی مختلفی در زمان انجام تمرین یا بعد از آن مورد استفاده قرار
گرفته است .در یک پژوهش که توسط لگروس و همکاران ( )1992انجام شد ،تاثیر دویدن روی
نوارگردان در  95و  % 125بيشينه اكسيژن مصرفي 1بر اجرای تکلیف عکسالعمل انتخابی بررسی
شد .در این پژوهش با اینکه زمان عکس العمل بهبود یافت اما میزان خطاها هم زیاد شد.
در ورزش فوتبال هم مانند بس��یاری از ورزشهای تیمی دیگر تواناییهای شناختی و روانی-
حرکتی نقش مهمی در عملکرد بازیکنان ایفا میکنند و میتوانند نتیجه مسابقه را تحت تاثیر قرار
دهند .با اینکه تابحال پیش��رفتهای مهمی در درک ما از ارتباط تواناییهای شناختی با تاثیرات
تمرین و جنیست و سطح مهارت پدید آمده است اما سواالت بدون پاسخ هنوز باقی مانده و تمرکز
این پژوهش بر این نکته اس��ت که چگونه تمرین با ش��دت باال بر عملکردهای شناختی بازیکنان
مبتدی و ماهر تاثیر میگذارد.
پژوهشهای مختلف نش��ان دادهاند که نمره بيشينه اكسيژن مصرفي بازیکنان فوتبال بین  55تا
( 56میلیلیتر/کیلوگرم /دقیقه) است .این اعداد نشاندهنده توان تقریباً باالی ظرفيت هوازي است.
ریلی و توماس ( )1976نشان دادند که بین بيشينه اكسيژن مصرفي بازیکنان و مسافت پیموده شده
1. VO2 max
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در ه��ر بازی ارتباط معنیداری وجود دارد .اس��ماروس ( )1980نیز در پژوهش خود به این نتیجه
رس��ید که بيشينه اكسيژن مصرفي ارتباط باالیی با تعداد دورهایی که بازیکن با سرعت باال دویده
اس��ت دارد .یافتههای این دو پژوهش نشان دهنده این است که ظرفيت هوازي باال برای بازیکنان
فوتبال از درجه اهمیت باالیی برخوردار اس��ت .بنابراین در فوتبال ،بازیکنان باید طی فعالیتهای
جسماني که شامل شدتهای متوس��ط به باال است ،مهارتهای ادراکی -حرکتی را با سرعت و
دقت باال به انجام برس��انند (ریندی و همکاران .)2007 ،در پژوهش��ی که توس��ط مک موریس و
همکاران ( )1997انجام گرفته است عملکرد پاس دادن پس از استراحت و تمرین با شدتهای 70
و  % 100بیش��ینه توان مصرفی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج آزمایش نشان داد که عملکرد پس
از  % 70بیش��ینه توان مصرفی به طور معنیداری بهتر از دو وضعیت دیگر بود که تغییر معنیداری
ایجاد نکردند .چمورا و همکاران ( )2002نیز یافتههای خود را به این ترتیب عنوان کردند که زمان
عکسالعمل انتخابی  22بازیکن فوتبال که هنگام پازدن روی دوچرخه ثابت با حداکثر توانکاری
و بر اس��اس یک برنامه مش��خص هر  3دقیقه یکبار اندازهگیری شد ،در اثر تمرین بهبود یافت .بر
اس��اس یافتههای پژوهشهای پیشین ،مهارت در ورزش عالوه بر تواناییهای حرکتی و جسمانی
به مهارتهای ش��ناختی و ادراکی نیز بس��تگی دارد .عامل آگاهی در ورزشکاران در بسیاری از
ورزشها نش��ان دهن��ده تفاوت بین بازیکنان ماهر و مبتدی اس��ت (موران .)2004 ،با اس��تفاده از
روشهای تمرینی پیشرفته در سالهای اخیر ،برخی تفاوتهای بین افراد ماهر و مبتدی در ورزش
تعیین گردیده است .این تفاوتها به این شرح هستند :افراد ماهر سریعترند ،سازگاری بیشتری پیدا
میکنند و مهارتهای پیشبینی بهتری دارند .ورزشکاران ماهر بر فرآیندهای روانی خود کنترل
بهتری دارند (الوالی و همکاران.)2004 ،
اولین پژوهش در زمینه ورزش فوتبال که تفاوت بین ورزشکاران مبتدی و ماهر را مورد مطالعه
قرار داد توس��ط هلس��ن و پاولز (هلس��ن و همکاران )1993 ،انجام گرفت .آنها عملکرد بازیکنان
را در یک بازه گس��ترده از تکالیف��ی که برای بهرهبرداری از تواناییه��ای عمومی گوناگون که
به عملکرد سیس��تم عصبی مرکزی مربوط اس��ت طراحی ش��ده بودند ،بررسی کردند و سپس به
مهارتهای مختص فوتبال پرداختند .یافتههای ایشان بدین شرح بود که مهارت باال با فرآیندهای
متفاوتی در ارتباط بود .بازیکنان ماهر انتخابهای مرتبطتر و تفسیر دقیق تر از نشانههای محیطی
داش��تند و پاسخ مناسب را س��ریعتر انتخاب میکردند .حرکات بازیکنان ماهر ،نرمتر و موثرتر از
بازیکنان مبتدی بود .مک فرسون و توماس ( )1989و االرد و استارک ( )1989به این نکته اشاره
کردن��د که افراد ماهر ،ه��م میدانند که چه باید بکنند و هم آن را بهتر اجرا میکنند .از یافتههای
پژوهشهای ذکر شده اینطور میتوان نتیجهگیری کرد که باید عواملی مانند شدت و زمان تمرین
بدنی ،ماهیت تکلیف ش��ناختی ،زمانی که آزمون روانی برگزار میش��ود و توانایی شرکتکننده
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برای تصمیمگیری برای مش��اهده تاثیرات تمرین بر فرآیند پردازش اطالعات در نظر گرفته شود.
بنابراین به نظر میرس��د در افراد دارای س��طح تبحر متفاوت ،نتایج متفاوتی را انتظار داشت .برای
ت بدنی شدید روی عملکرد شناختی ،برخی پژوهشها مدت زمان
مشاهده اثرات خستگی و فعالی 
تمرین را مؤلفهای تعیینکننده میدانند و اعتقاد دارند که تمرین باید به اندازه کافی باشد تا بتوان
دادههای الزم را جمعآوری کرد و پارامترهای فیزیولوژیکی به ثبات برس��ند (بیش��تر از  3دقیقه)
(هاجبرگ و همکاران )1978 ،و نباید به اندازهای طوالنی باشد که فرد دچار خستگی بیش از حد
گردد (کوتاهتر از  30دقیقه) (فیشر و همکاران.)1991 ،
در پژوه��ش حاض��ر از آزمونهای زمان عکسالعمل س��اده ،اس��تروپ و دقت در پیشبینی
سرعت به منظور بررسي تاثیر تمرین با شدت باال بر عملکردهای شناختی نسبت به زمان استراحت
در ورزش��کاران ماهر و مبتدی استفاده ش��د .فرضیه اولیه ما این بود که فوتبالیستهای ماهر باید
به دلیل تجربه بیش��تر در زمان اس��تراحت عملکرد بهتری داشته باشند و فرضیه دوم نیز این بود که
احتماالً افراد ماهر سازگاری بهتری با شرایط ناشی از تمرین با شدت باال خواهند داشت و اینکه آیا
در شرایط خستگی و فعالیت شدید عملکرد بهتری نسبت به همتایان نیمهماهر خود دارد؟ بنابراین
هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر فعالیتبدنی شدید بر فعالیت شناختی فوتبالیستهای ماهر در
مقایسه با فوتبالیستهای نیمه ماهر بود.

روش

ش��رکتکنندهها :جامعه آماري پژوهش حاضر را بازيكنان ماهر و مبتدي فوتبال تشكيل دادند.
تعداد  8بازیکن ماهر و  10بازیکن مبتدی فوتبال برای ش��رکت در این پژوهش داوطلب ش��دند.
بازیکنان مبتدی عبارت بودند از دانش��جویان رشته تربیتبدنی دانشگاه تهران که همگی از لحاظ
بدنی متناس��ب و در مسابقات فوتبال دانشگاهی شرکت کرده بودند (سن ،قد و وزن متوسط آنها
به ترتیب 20/8±2/4 :س��ال  1/74±0/6 ،مت��ر و  67/65±6/9کیلوگرم بود) .بازیکنان ماهر نیز از
باشگاههای دسته یک تهران انتخاب شدند (سن ،قد و وزن آنها به ترتیب ±20 :سال 1/74±0/7 ،
متر و 68±8/2کیلوگرم بود) .هریک از شرکتکنندهها با امضای فرم مربوطه رضایت خود را از
ش��رکت در آزمون اعالم داشت و اطالعات کامل در مورد نحوه اجرای آزمون و اهداف آن در
اختیار آنان قرار گرفت.
ابزار :تکالیف شناختی و روانی -حرکتی :آزمون عکسالعمل پیشبینی سرعت -1در این آزمون
ش��رکتکننده یک المپ (قطر  12میلیمتر) با س��رعت ثابت به ط��ور افقی در طول یک صفحه
1. Speed anticipation reaction test
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خاکس��تری حرکت کرده و پس از رسیدن به یک صفحه سیاه با طول  35میلیمتر متوقف میشد.
شرکتکنندهها باید پیش بینی میکردند که المپ در صورتی که با همان سرعت ثابت به حرکت
خود ادامه دهد چه موقع به انتهای صفحه خواهد رس��ید و دگمه مورد نظر را فش��ار میدادند .این
زمان به وسیله یک زمانسنج دیجیتال با دقت  1هزارم ثانیه اندازهگیری شد .زمان مناسب براي اين
اجرا  2080میلیثانیه بود .هر نفر باید  10کوش��ش موفق را به انجام رس��انده و میانگین و انحراف
استاندارد این  10کوشش متوالی ثبت شد.
آزمون زمان عکسالعمل س��اده -1شرکتکنندهها باید به محض روشن شدن یک چراغ که
در فاصله تقریباً  1متری آنان قرار داشت دگمه مورد نظر را فشار میدادند 20 .کوشش متوالی هر
شرکتکننده ثبت و اندازهگیری شد.
آزمون استروپ  -این آزمون معروف جهت اندازهگیری میزان توانایی در انتقال مشخصههای
ادراکی برای سازگاری با نیازمندیهای تکلیف است (لزاک .)1993 ،از شرکتکنندهها خواسته
شد که مستقیم به صفحه نمايشگر رايانه که در فاصله حدود  1متری آنان قرار داشت نگاه کنند .در
این آزمون کلماتی با عنوان رنگهای مختلف با تواتر  60هرتز و به طور متوالی ظاهر میشد .رنگ
این کلمات متفاوت با رنگ اشاره شده توسط کلمه بود .شرکتکنندهها باید رنگ متن را به صورت
شفاهی بیان کرده و به معنای عبارت توجه نمیکردند .پاسخهای اشتباه توسط یکی از آزمونگرها
یادداش��ت ش��ده و درصد خطا به دس��ت میآمد .مدت زمان این آزمون حدود یک دقیقه بود.
شیوة اجرا :بعد از گرم کردن کوتاه ،هر کدام از شرکتکنندهها یک تکلیف پیشبینی سرعت،
یک تکلیف زمان عکسالعمل س��اده و آزمون استروپ را در دو حالت انجام دادند :استراحت و
پس از تمرین با شدت باال.
پروت��کل م��ورد نظر برای رس��یدن به وضعیت تمرین با ش��دت ب��اال بر طبق آزم��ون لیونزو
هم��کاران ( )2006ب��ود .طبق این پروتکل بازیکنان با س��رعتهای  7 ، 6و  8کیلومتر بر س��اعت
بر اس��اس آمادگی بدنیش��ان روی نوارگردان ش��روع به دویدن میکردند .ش��یب نوارگردان در
ای��ن آزم��ون  % 3و ثابت ب��وده و هر  30ثانیه یک کیلومتر بر س��اعت به س��رعت حرکت اضافه
میش��د تا بازیکن به ش��دت مورد نظر برس��د ک��ه  % 90ضربان قل��ب ذخیره 2ب��ود .طبق فرمول:
(THR90%=HRrest+0.90(HRmax-HRrest

از شرکتکنندهها خواسته شد که به مدت  10دقیقه در اتاقی بدون سر و صدا و آشفتگیهای
بصری ،باقی مانده و ضربان قلب آنها توسط صفحه ضربان قلب اندازهگیری شد .حداكثر ضربان
قلب ،از تفریق سن فرد از عدد  220بدست آمد.
1. Simple reaction
2. HRR
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مقیاس خس��تگی ادراک شده بورگ :مقیاس خس��تگی ادراک شده بورگ )1970( 1روشی
برای اندازهگیری شدت فعالیتبدنی است .خستگی ادراک شده به این معناست که فرد احساس
میکند که بدنش به چه اندازه تحت فش��ار قرار گرفته اس��ت .این احساس براساس تجربه فرد از
تغییرات فیزیولوژیکی از قبیل افزایش ضربان قلب ،افزایش تعداد تنفس ،تعريق زیاد و خستگی
عضالنی ایجاد میش��ود .با اینکه این مقیاس ،درونی است اما اندازهگيري فرد از میزان خستگی
خ��ود ،تخمین تقریباً مناس��بی از ميزان واقعی ضرب��ان قلب هنگام انجام فعالیت بدنی اس��ت .به
شرکتکنندهها گفته شد که هنگام دویدن به جدول مقیاسبندی بورگ نگاه کرده و عدد مورد
نظر را اعالم کنند .اعداد این مقیاس از  6که به معنای «بدون هیچ خستگی» است شروع و به 20
که به معنای «حداکثر خستگی» است میانجامد .شرکتکنندهها باید به عدد  18یا  19میرسیدند
که نش��انه تمرین با ش��دت باال بود .هنگامی که شدت مورد نظر آزمایش به طور همزمان توسط
دو مقیاس به دس��ت آمد ،از شرکتکنندهها خواسته ش��د که برای یک دقیقه اضافی به دویدن
ادامه دهند .این کار برای اطمینان از این امر بود که ش��رکتکنند ه واقعاً به وضعیت شدت باالی
تمرین رس��یده اس��ت .ش��رکتکنندهها بالفاصله پس از آن یک آزمون 10کوششی پیش بینی
س��رعت ،یک آزمون  20کوششی زمان عکسالعمل س��اده و یک آزمون استروپ را به ترتیب
اجرا کردند.
روش آماری :تمامی روندهای آماری توسط نرمافزار  SPSS15به انجام رسید .انحراف استاندارد
و میانگین به عنوان آمار توصیفی برای تمامی متغیرهای وابسته و گروهها به دست آمد .از آزمون
 tهمبس��ته برای تحلیل اختالفات کلی در آزمونهای شناختی ،هنگام استراحت و پس از تمرین،
استفاده شد .برای مقایسه اختالفات میانگین در افراد مبتدی و ماهر در آزمونهای شناختی قبل و
بعد از مداخله از تحلیل واریانس یکطرفه اس��تفاده ش��د .سطح معنیداری  0/05و نتایج به شکل
میانگین و انحراف استاندارد ،بیان شده است.

نتایج

نتایج پژوهش نش��ــان داد که در زمان اس��تـراحت بازیکنان مبتدی به ط��ور معنیداری توانـایی
پیـشبینی بهت��ر ( )F=40/378 ،P=0/001و زمان عکسالعمل ضعیفتری داش��تند (،P=0/001
 )F=28/043و در آزمون اس��تروپ تفاوت میان گروهها معن��یدار نبود (جدول  .)1این تفاوتها
در زمان پیشبینی و عکسالعمل ،بعد از تمرین با ش��دت باال نیز برقرار بود (F=8/434 ،P=0/01؛
.)F=20/488 ،P=0/001
1. Borg’s rating of perceived exertion scale
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آزمون  tهمبس��ته نش��ان داد که هیچ تفاوت معنیداری قبل و بعد از مداخله در تواناییهای
ش��ناختی بازیکنان مبتدی و ماهر دیده نشد غیر از زمان عکسالعمل ساده در بازیکنان مبتدی که
بهبود یافت (( )F=2/436 ،P=0/038جدول .)2
جدول  .1نتایج آزمون تحليل واریانس یکطرفه برای بازیکنان مبتدی و ماهر
آزمونها

F

P value

خطای آزمون استروپ پس از تمرین

1/165

0/296

خطای آزمون استروپ قبل از تمرین

1/835

0/194

زمان عکسالعمل ساده هنگام خستگی

8/434

0/010

زمان عکسالعمل ساده هنگام استراحت

28/043

0/001

خطای سرعت پیشبینی هنگام خستگی

20/488

0/001

خطای پیشبینی سرعت هنگام استراحت

40/378

0/001

جدول  .2نتایج آزمون  tهمبسته برای بازیکنان مبتدی و ماهر
آزمونها

t

)P (2-tailed

خطای استروپ در حالت خستگی و پس از تمرین

1/174

0/271

زمان عکسالعمل در حالت استراحت و پس از تمرین

2/436

0/038

خطای پیشبینی سرعت در حالت استراحت و پس از تمرین

-0/983

0/351

خطای استروپ در حالت خستگی و پس از تمرین

0/394

0/705

زمان عکسالعمل در حالت استراحت و پس از تمرین

-1/509

0/175

خطای پیشبینی سرعت در حالت استراحت و پس از تمرین

1/681

0/137

گروهها
بازيكنان مبتدی

بازيكنان ماهر

بحث و نتيجهگيري

ت بدنی انجام میشوند و بازیکن
بسیاری از بازیهای توپی مانند فوتبال در حالت شدت باالی فعالی 
باید عملکرد ماهرانه را تحت این شرایط دشوار اجرا کند .در پژوهش حاضر ،تاثیر تمرین با شدت
باال با اس��تفاده از یک پروتکل تمرینی که ش��دت را به طور تدریجی باال میبرد ،بر تواناییهای
ش��ناختی فوتبالیستهای ماهر و مبتدی بررسی ش��د .عملکرد شناختی توسط سه آزمون شناختی
و روانی -حرکتی مورد س��نجش قرار گرفت .توانایی پیشبینی یا پیشبینی برخورد ،یک فرآیند
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بس��یار مهم در مهارتهای باز به ش��مار میرود (روتستین و همکاران )1987 ،و پیشبینی رسیدن
ش��یء در حال حرکت به نقطه مشخص در ورزش میتواند موفقیت در رقابت را تحت تاثیر قرار
دهد (مولستاد و همکاران .)1994 ،بدين منظور از یک آزمون پیشبینی سرعت برای اندازهگیری
زمان رسیدن یک شیء به نقطه مورد نظر استفاده شد .یک آزمون عکسالعمل ساده و یک آزمون
استروپ نیز برای اندازهگیری عملکرد پردازش اطالعات قبل و بعد از تمرین در نظر گرفته شد.
اولی��ن نکته مورد توج��ه در یافتههای پژوهش این بود که میانگی��ن خطاهای افراد مبتدی در
آزمون پیشبینی سرعت ،قبل و بعد از تمرین و آزمون استروپ کمتر از افراد ماهر بود که احتماالً
به دلیل انگیزش باالی آنها و عوامل فردی بوده است .زیرا شاید بتوان گفت شرکت در کالسهای
مختلف ورزشی سبب بهبود تواناییهای شناختی بازیکنان مبتدی شده بود ،ضمن اینکه آنها تالش
بیش��تری را در تمامی مراحل آزمونها از خود نش��ان می دادند .رویال و همکاران ( )2006به این
نکته تاکید کردند که خصوصیات تکلیف تا حد زیادی بر دقت پاس��خ تاثیرگذار است .تکالیفی
که برای ش��رکت کننده آشناتر و پرمعناتر هس��تند در سطح باالی فشار فیزیکی با تمرکز توجه و
انگیزش باالتری انجام میشوند تا تکالیفی که پردازش اطالعات کلی را در بر میگیرند .در این
پژوهش آزمونهای در نظر گرفته شده ارتباط مستقیم با ورزش فوتبال نداشته و برای آزمودنیها
کام ً
ال تازگی داشتند .در نتیجه بازیکنان ماهر نتوانستند از تجربیات به دست آمده در تمرینها برای
انجام تکالیف اس��تفاده کنند .بنابراین نتایج حاصل ش��ده از آزمونها در زمان استراحت از اولین
فرضیه ما حمایت نکرد .نتايج اين پژوهش هیچ اثر مخربی را بر عملکرد شناختی بازیکنان مبتدی
نش��ان نداد .برعکس ،پیش��رفت معنیداری در نتایج آزمون عکسالعمل س��اده در آنها دیده شد
( .)t=2/43 ،P=0/038چمورا و همکاران ( )2002تضعیف عملکرد روانی -حرکتی در یک نمونه
از بازیکنان فوتبال تنها در آخرین مرحله از تکلیف با ش��دت باال را گزارش کردهاند .این نتایج با
یافتههای مک موریس و گریدون ( )1997که عنوان کردند سرعت تصمیمگیری بازیکنان فوتبال
در شدت باالی تمرین بدون اختالل در دقت ،بهبود یافت در تضاد است.
به نظر میرس��د یافتههای پژوهش حاضر نش��ان میدهد که رابطه روشنی بین خستگی بدنی
بالفاصله بعد از تمرین با ش��دت باال و خس��تگی روانی وجود ندارد .بر اس��اس یافتههای گوتین
( )1973انگیزش باالی ناشی از تمرین طوالنی (بیشتر از  15دقیقه که ضربان قلب را به بیش از 160
ضربان در دقیقه برساند) (هاجرووست و همکاران )1996 ،باید عملکرد را در تکالیفی که نیازمند
پردازش اطالعات زیاد هستند مختل کند اما یافتههای ما چنین نتیجهای را نشان نداد .در پژوهشی که
توسط بریسوالتر و همکاران ( )1997انجام گرفت تاثیر آمادگی جسمانی و مصرف انرژی در یک
آزمون زمان عکسالعمل ساده که در طول تمرین انجام میشد مورد بررسی قرار گرفت .آنها به
این نتیجه رسیدند که آمادگی جسمانی رابطه معنیداری با زمان عکسالعمل ساده در طول تمرین
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دارد .بر اساس یافتههای این پژوهش در کسانی که آمادگی جسمانی کمتری دارند ،تمرین شدید
به برانگیختگی ش��دید منجر میش��ود که عملکرد را تضعیف خواهد کرد اما در افراد با آمادگی
جس��مانی باال ،به دلیل تاثیرات تمرین ،انگیختگی در حالت متوسط باقی میماند .تومپروفسکی و
الیس ( )1986ادعا کردند که باید تفاوتهای فردی در آمادگی جسمانی افراد مورد توجه قرار گیرد.
یافتهه��ای ما نش��ان داد که هیچ تف��اوت معنیداری بین فوتبالیس��تهای مبت��دی و ماهر در
سازگاری با شرایط تمرین شدید وجود نداشت که در نتیجه دومین فرضیه ما نیز مورد تایید قرار
نگرفت .اين نتايج در راستای یافته های ویلیامز و فورد ( )2008است که نشان دادند ورزشکاران
به دلیل ش��رکت در تمرینهای طوالنی و درازمدت میتوانند با فش��ارهای محیطی در زمان اجرا
سازگاری حاصل کنند.
با این حال مقایس��ه یافتههای اين پژوهش با پژوهشهای قبلی دش��وار اس��ت زیرا گوناگونی
زیادی در روشهای آزمون از یک پژوهش به پژوهش دیگر وجود دارد .تعریفهای متفاوت از
مهارت در ورزش و ورزشکار حرفهای نیز ،باعث شده که آزمودنیهای متفاوتی در پژوهشهای
مختلف مورد ارزیابی قرار گیرند .در برخی از پژوهشها ،به موازات استفاده از تکالیف شناختی
عمومی از دس��تگاهها و ابزاری که یک حرکت ورزشی را شبیهسازی میکنند استفاده شده است
که در آن ،ورزش��کار میتوان��د از تجربیات خود در تمرین و بازیهای قبلی به نحو شایس��تهای
استفاده کند .البته این ابزار ،در ورزشهای راکتی بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد ،پیشنهاد ما این
اس��ت که در پژوهشهای آینده از ورزش��کاران با میانگین سنی باالتر ( 25سال) استفاده شود که
منجر به سنجش ورزشکاران ماهرتر خواهد شد و اعتبار پژوهش را باالتر خواهد برد .در هر حال،
یافتههای این پژوهش و پژوهشهایی با معیارهای شناختی مرتبط با ورزش به دلیل روشن ساختن
نحوه ارتباط خس��تگی جسمانی با خستگی روانی در ورزشکاران ،برای مربیان و فیزیولوژیستها
بسیار ارزشمند خواهد بود.
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