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 چکیده
ان والیبالیست بود. جامعۀ آماري تحقیق تمامی هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر چرخۀ بیوریتم بر توان جسمانی دختر

نفر از  30منظور در شهر بشرویه بود. بدین 1397در سال  17-20با دامنۀ سنی نفر  120به تعداد دختران والیبالیست 
شدند. انتخاب  تصادفی ساده صورتبهاز بین افراد حائز شرایط ورود به پژوهش نمونه  عنوانبهورزشکاران دختر والیبالیست 

میدانی انجام گرفته است.  صورتبهتجربی است و نوع پژوهش از لحاظ هدف کاربردي بوده و از لحاظ ماهیت و روش، نیمه
شایان ذکر است با توجه به تاریخ تولد هر آزمودنی نمودار بیوریتم آنها ترسیم شد و افراد با توجه به نمودار بیوریتم و 

هاي آمادگی جسمانی از جمله پرتاب توپ مدیسنبال، براي شاهده کردند و در آزمونروزهاي افت و اوج، چرخۀ خود را م
تنه شرکت کردند. ارزیابی توان عضالنی باالتنه، آزمون چابکی و پرش عمودي سارجنت، جهت ارزیابی توان عضالنی پایین

وابسته استفاده  t اسمیرنوف و آزمون  - هاي آمار توصیفی، از آزمون کولموگروفبر شاخصها عالوهوتحلیل دادهبراي تجزیه
چرخۀ بیوریتم  براساسي شارژ و دشارژ روزهادر  هایآزمودني پژوهش نشان داد بین توان عضالنی باالتنۀ هاافتهشد. ی

ي شارژ و دشارژ روزهادر  هایآزمودنۀ تننییپا). همچنین بین توان عضالنی =035/0Pتفاوت معناداري وجود دارد (
). بین چابکی دختران والیبالیست در روزهاي شارژ و دشارژ =004/0Pرخۀ بیوریتم تفاوت معناداري وجود دارد (چ براساس

 ).=004/0Pبراساس چرخۀ بیوریتم تفاوت معناداري وجود دارد (
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 مقدمه

 اند. در علوم شناختی، پرداختن به ذهن وبدن انسان کشف کردهاي به نام بیوریتم در دانشمندان چرخه

تأثیر آن بر فیزیولوژي و مسائل روانی از موضوعاتی است که همواره مدنظر محققان بوده است و بیوریتم 

ترین موضوعات در حیطۀ شناسایی ارگونومی ذهن و نوعی بازخورد زیستی است که با شناخت از مهم

 ايبیوریتم کلمه اختی و حسی شخص، در کاهش خطرهاي احتمالی مؤثر است.هاي جسمانی، شنجنبه

است  ی)، علمايدورهفرکانس  یبه معن Rhythmو  یزندگ یبه معن Bioاست ( یونانی ۀمرکب از دو کلم

 تواندمیند که انسان اه. دانشمندان ثابت کردکندمیموجودات زنده را مطالعه  یکیولوژیب هايچرخهکه 

می تواند  نیدهد، بنابرا قیرا تطب یعیعوامل طب ۀ، ماهانه و ساالنیروزانه، هفتگریتمی ویب تأثیراتی تمام

 کاراییدر سطح  رییبه تغ تمیوری. بدهد رییبدن انسان را تغ هايسیستمواکنش  یکیولوژیزیعملکرد ف

 ینکه طوال شودمیرا شامل  یزمان هايدورهبلکه  شود،نمی بدن فقط در طول کل روز محدود هايسیستم

. این )1( انسان است شناختیجامعهو  شناختیروان، یکیولوژیب هايمؤلفهکوتاه باشد و شامل تمام  ای

بار، روز یک 23کنند. چرخۀ جسمی هر گانه در بدن انسان، براساس عمر بیولوژیکی عمل میهاي سهچرخه

شوند و هر کدام بار تکرار میروز یک 33فکري هر  بار و چرخۀ شناختی یاروز یک 28چرخۀ عاطفی هر 

ها دو فاز دارد: فاز مثبت و فاز منفی. نقطۀ بحرانی دقیقاً در مرز صفر و مرحلۀ گذر از ناحیۀ از این چرخه

وجود دارد که آنها را تحت عنوان  ییدورها روزها نیدر هر کدام از امثبت به فاز منفی و برعکس قرار دارد. 

این روزها مواقعی است که منحنی بیوریتم  نیتریو بحران نیترکه خطرناك کنندیم انیب یانبحر يروزها

منحنی بیوریتم  کههنگامی ای شودیم یمنف یۀمثبت به ناح یۀنزدیک به خط صفر و در حال گذر از ناح

روز صفر  .نامندیبه مثبت است که آن روز را روز صفر م یمنف یۀنزدیک به خط صفر و در حال گذر از ناح

 یروز را با روز بحران نیا نار محققبیشتاست و  یاز روز بحران ترفیضع یبحران ةو دور تیاز لحاظ حساس

 عت،یو طب ستیحدس ن قابل زیچچیروزها ه نیند و در ااحساس ارینقاط بس نی. به هر حال ادندانیم یکی

 رییتغ ياو پرخاشگرانه ناپذیرینیبشیپ انسان به طرز یو شناخت یحس ،یجسمان يو رفتارها وخوخلق

در هر  یبحران ۀروزها با توجه به نقط نیدارد. در ا کلیس نیکاهش عملکرد را در ا تیو فرد در نها کندیم

و موجب  کندیم جادیا تمیو شوك در آن ر يداریناپا ،) تزلزلیجسمان ی وحس ،ی(جسمان هاکلیکدام از س

احتمال کاهش  جهیو در نت شودیم موردنظر کلیاحتمال بروز خطا و اشتباه مربوط به س ای یآشفتگ

مراقب خود باشد و به  شتریروز ب نیدر ا شودیم هیبه فرد توص نیبنابرا ،فرد وجود دارد يعملکرد برا

اند که نشان داده يمتعدد يهایبه خرج دهد. بررس يشتریدقت ب، کلیبه آن س طو امور مربو هاتیفعال
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 ،ییقوت، تکاپو مانند يموارد و کشدیساعت) طول م 48 یساعت (به اعتقاد بعض 24 یبحران يروزها

خط  يدر باال یجسمان کلیس کههنگامی. )2( توان، تحمل، مقاومت و... را تحت کنترل خود دارد ه،یبن

خط صفر قرار  يدر باال یجسمان یتمیوریب کلیکه سیزمان یعنی ،ازدهمیدوم تا  يمبنا قرار دارد، روزها

شدن است و  یفرد به مرور در حال خال يدر حالت مثبت و کاهش شارژ است و انرژ یعبارتبه ایدارد 

 يفرد  کارها ،یتیوضع نی. در چنشودیم هیفرد در حالت شارژ است و به مرور تخل یجسمان طیشرا

 ضیو پرشورتر از قبل است و احتمال مر رومندترینکه  کندیو احساس م دهدمیبهتر انجام را  یجسمان

دوم تا  يروزها نیپزشکان معتقدند که ب ی. برخشودیم شتریب زیاست؛ تاب و تحملش ن فیضع يشدن و

انجام عمل  يزمان برا نیبهتر ،مثبت قرار دارد) ۀکامالً در منطق ماریفرد ب یجسمان کلیکه سینهم (زمان

وسوم ستیب تا زدهمیس يروزها رد،یگیخط مبنا قرار م نییدر پا یجسمان کلیکه سیاست. اما زمان یجراح

و دشارژ  یدر حالت منف یعبارتبه ایخط صفر قرار دارد  نییدر پا یجسمان یتمیوریب کلیکه سیزمان یعنی

 شودمیخسته  سادگیبهحالت  نیو فرد مزبور در ا شودیفرد به مرور شارژ م ةشدهیتخل يشدن است، انرژ

قوا مناسب  دیو تجد افتنیبهبود  يدوره برا نیامراض را دارد. ا ریو سا یو استعداد ابتال به سرماخوردگ

دوره احساس  نیو عوامل، ممکن است در ا هاکلیس ریورزشکاران، بسته به اوضاع سا یرخ. ب)3( است

 يبرا یمناسب ةدور تواندیواقع م. در ستین يبد ةدوره، لزوماً دور نیاند. اشده یکنند که دچار افت ناگهان

فرد  یتوانایی جسمان تیباشد؛ در نها افتنیو بهبود  روین یابیبازو روزمره يهاتیکردن، انجام فعال نیتمر

استعداد بیشتر براي خطا  یعنی مابین روزهاي یازده و دوازده با مشکل همراه خواهد بود وبحرانی  ۀدر نقط

ها، به آگاهی از این چرخه .گري از خصوصیات این منطقه استپرخاش و کردن، مستعد تصادف بودن

کند. از آنجا که در زمان اوج چرخۀ بیوریتم جسمانی، انرژي جسمانی وري فرد بسیار کمک میافزایش بهره

تواند در حد باالي خود قرار دارد، عملکردهاي حرکتی که نیازمند انرژي زیادي است، بهترین بهره را می

از  انتهابی ايزنجیرهکه زندگی انسان از تولد تا مرگ همانند  رودمیبه هر حال گمان  داشته باشد.

مختلف زمانی، مراحل هر سیکل  يهاتشکیل شده است و در دوره یحسی و شناخت ،یجسمان يهاکلیس

 طوربه تیها در زندگی اجتماعی و سازمانی یا ح. از طرفی، انسانشوندیبه حاالت مثبت یا منفی تبدیل م

و همراه با آنها نسبت به برقراري ارتباط افقی یا عمودي در محیط  ،اندمذکور مواجه يهاکلیانفرادي با س

زمانی کامالً در  يهابرخی از این چرخه یشناختستیاساس ز. ندکنیخانواده، اجتماع یا سازمان اقدام م

هاست که تابع ریتم زمانی اعدگی در خانمها دورة قترین این دورهشده. شناختهشده استانسان شناخته

هاي ورزشی . چرخۀ قاعدگی عمالً محدودیتی در اجراي فعالیت)4(  مشخص و مجزا از چرخۀ بیوریتم است
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عروقی نیاز دارد، بهتر است  -سرعت و استقامت قلبی هایی که بهکند، ولی در انجام فعالیتایجاد نمی

از خود  یمتفاوت يمختلف رفتارها يهاافراد در زمان تم،یوریب یۀنظربا توجه به . )5بااحتیاط عمل شود (

 طوربه .متفاوت باشد يهانهیدر زم یرونیب يعلت رفتارها تواندیم یدرون رییتغ نیو ا دهندینشان م

 آنان یرونیب ياها و رفتارهواکنشبه  بردن یپ شیرفتارها، موجب افزا نیا یو علم قیشناخت دق یعیطب

 میتنظ ي. براداردبدن  هاياندام ییبر کارا يرگذاریدر تأث ینقش مهمریتم ویمشخص است که ب .شودیم

 تیفیبودن ک نییپا. شود يرویپ ياریخواب و هوش تمیر ویژهبه یاصول اساس يالزم است از الگو ریتمویب

است که موجب کاهش عملکرد ورزشکار  یلیاز جمله دال شود،میمنجر  یخواب که به مشکالت شناخت

که هر  کندمی دییرا تأ دهیعق نیا يمطالعات متعدد. )6( شودمیورزش زاي شرایط استرس درخصوص به

 ریتحت تأث طور چشمگیريرا به یبگذارد، توجه و زمان واکنش ساده و انتخاب یر خواب اثر منفبکه  یعامل

از کند. در ورزشکاران والیبالیست که شاخص توجه و تمرکز نقش بسزایی ایفا می خصوصبه ،دهدمیقرار 

 یورزش ۀنیبه عملکرد به یابیدست يراخواب ب ۀداشتن توجه و چرخ نیو همچن یذهن یآنجا که آمادگ

 ايدوره طوربه دیبا یو روان یکیولوژیزی، فیجسم اتیو نظارت بر خصوص یابیارز نیبنابرا، مهم است اریبس

 بنديزمان يثابت برا ستمیاز س يرویپ الف): شوندمیخالصه  ریبه شرح ز یاصول اساس نیا. دگیرانجام 

است که  یمدع تمیوریب یۀنظر نی. همچنياریکار، استراحت، خواب و هوش ستمیس رییتغ دمعب)  و روز

 دکن ینیبشیآنها را پ ةندیو عملکرد آ ردهک نییمختلف تب يعملکرد خوب و بد افراد را در روزها تواندیم

. )8( توانند این چرخه را تحت تأثیر قرار دهند. تغذیه و خواب و فعالیت بدنی مواردي هستند که می)7(

، گری. از طرف دگیردمیخواب قرار  ریتحت تأث شدتبهمغز  يکه قشر جلو دهدمینشان  یشواهد علم

 نیدر معرض کاهش خواب هستند. بنابرا نیسنگ ناتیو تمر یاسترس رقابت لیدلورزشکاران نخبه به

 طیدر ورزشکاران را کاهش داده و آنها را در شرا یخستگ تیوضع يکه ورزش هواز رسدمینظر به یمنطق

شود. می و خواب بهتر منجرتمرکز  توجه، لیاز قب بهتر يموارد به عملکرد نیا ۀو همدهد قرار میآرامش 

خصوص موضوعات بسیار مهم و کلیدي براي تمامی افراد بههاي آمادگی جسمانی از داشتن قابلیت

شود، زندگی واسطۀ شرایط محیطی ایجاد میورزشکاران است. تغییرات فیزیولوژیکی، روانی و فکري که به

هاي حرکتی تواند عملکرد و قابلیتدهد. کاهش آمادگی جسمانی میورزشکاران را تحت تأثیر قرار می

و به از دست دادن قدرت عضالنی منجر شود. در همین زمینه، کارکردهاي ورزشکاران را مختل کند 

اجرایی و اینکه فرد اطالعات بیشتري از عملکرد بدن خود داشته باشد، عملکردش را بهتر کنترل خواهد 

مرتبط با آنها افزایش  هاي فیزیولوژیکی، فرایندهايکرد. بنابراین با استفاده از این چرخه و آگاهی از فعالیت
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هایی را در جهت بهینه ساختن شرایط موجود انجام یابد و با تشخیص موقعیت و حالت بدنی خود اقداممی

تواند عملکردهاي دهد. بیوریتم زیستی با تقسیمات چهارگانه (جسمانی، عاطفی، شناختی و ادراکی) میمی

رخۀ جسمانی، چرخۀ عاطفی یا احساسی و چرخۀ چرخۀ بیوریتم شامل چ حرکتی را تحت تأثیر قرار دهد.

ذهنی یا شناختی است که در پژوهش حاضر فقط توانمندي جسمانی مطالعه و ارزیابی شده است. براساس 

گرفته، چرخۀ بیوریتم در انسان صرفاً براساس بازة زمانی منظم و تکرارشونده بوده و تاکنون مطالعات انجام

فته، مانع یا عاملی بازدارنده که بتواند موجب تغییر در این بازة زمانی گربراساس مطالعات علمی انجام

منظم و مستمر شود، ذکر نشده است. مفهوم آمادگی جسمانی از دو مفهوم آمادگی جسمانی عمومی، 

عنوان شاخصی از وضعیت سالمت عمومی و آمادگی جسمانی اختصاصی، براساس توانایی انجام کارها و به

یل شده است. فاکتورهاي آمادگی جسمانی شامل دو بخش فاکتورهاي مربوط به وظایف خاص تشک

 -عروقی و قلبی -سالمتی و مربوط به توانمندي مهارتی افراد است. در بحث سالمتی فاکتور استقامت قلبی

پذیري، قدرت و استقامت تنفسی مطرح است. در بخش عضالت اسکلتی هم فاکتورهایی شامل انعطاف

ت دارند. فاکتورهایی مانند چابکی، تعادل، سرعت، هماهنگی و توان جزء فاکتورهاي آمادگی عضالنی اهمی

شوند. توان عبارت است از آمادگی عضله یا گروهی از عضالت اند که به مهارت ورزشی ختم میجسمانی

نحوي که براي وارد کردن حداکثر نیرو و فشار بر یک مانع ثابت یا متحرك با حداکثر شدت و سرعت، به

گویند. هرگونه عبارتی محصول قدرت و سرعت را توان میآن مانع به حداکثر ارتفاع یا فاصله برسد. به

افزایش در فاکتور توان باید نتیجۀ پیشرفت قدرت یا سرعت یا هر دو این فاکتورها باشد. در پژوهش حاضر 

تنه از پرش عمودي سارجنت ابی توان پایینبراي ارزیابی توان باالتنه از پرتاب توپ مدیسنبال و براي ارزی

با استفاده شده است.  4*9وبرگشت استفاده شده است. همچنین براي ارزیابی فاکتور چابکی از دوي رفت

هاي پرتاب توپ مدیسنبال و توجه به اهمیت تمرینات توان و سرعت در ورزشکاران والیبالیست، آزمون

ها هش بررسی شد. به نظر متخصصان، اهمیت این فعالیتچابکی و پرش عمودي سارجنت در این پژو

خوبی براي بازیکنان والیبالیست بر کسی پوشیده نیست.آثار مثبت چرخۀ بیوریتم بر عملکردهاي حرکتی به

ها در ادبیات تمرینات والیبالیست است که اثربخشی چرخۀ بیوریتم بر حالی روشن شده است. این در

هاي پرتاب توپ رد. بنابراین هدف از اجراي این تحقیق بررسی تأثیر آزمونخوتحقیقی کمتر به چشم می

مدیسنتبال و چابکی و پرش عمودي مبتنی بر نظریۀ بیوریتم بر عملکرد ورزشی ورزشکاران والیبالیست 

 دختر بود. 
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 شناسیروش

صورت میدانی انجام تجربی است که بهنوع پژوهش از لحاظ هدف کاربردي و از لحاظ ماهیت و روش، نیمه

از لحاظ  نفر و 120به تعداد گرفته است. جامعۀ آماري پژوهش کلیۀ دختران والیبالیست شهر بشرویه 

طور منظم انه بهفنی در حد بازیکنان مسابقات لیگ شهرستان بودند؛ در قالب شش تیم ورزشی که سالی

ین سنی نفر با میانگ 30نمونۀ آماري پژوهش در مسابقات لیگ والیبال این شهرستان شرکت داشتند. 

صورت هدفمند، مشخص و سپس نمونۀ به که ابتدا افراد حائز شرایط ورود به پژوهشسال بود  20-17

فاقد مشکالت ساختاري،  شدهتخابانز بین آنها انتخاب شدند. نمونۀ آماري صورت تصادفی ساده اآماري به

اي کلیۀ افراد شدة شناسنامهبیماري و مصدومیت در شش ماه گذشته بودند. همچنین تاریخ تولد ثبت

منظور با مراجعه به ادارة ثبت و احوال بایست دقیقاً مطابق روز تولد واقعی آنها بوده باشد، بدیننمونه می

ها براساس گواهی تولد سال اخیر تمامی شناسنامه 20 شهرستان بشرویه اطمینان حاصل شد که در

سال در نظر گرفته  20رو حداکثر سن براي نمونۀ آماري صادرشده از بیمارستان انجام گرفته است، ازاین

-صورت کتبی در اختیار والدین آزمودنیتوضیحات کامل در مورد روند انجام تحقیق و اهداف تحقیق به .شد

 نامه را تکمیل کنند.از مطالعه در صورت تمایل برگۀ رضایت ها قرار گرفت تا بعد

هاي بیوریتم)، در آزمون ها به لحاظ حرکتی در دو نوبت (در موقعیت اوج و افت چرخهاین آزمودنی 

ی توان پرتاب توپ مدیسنبال، جهت ارزیابی توان عضالنی باالتنه، پرش عمودي سارجنت براي ارزیاب

رکت کردند. چابکی ش ون عملکرد حرکتی (چابکی) جهت ارزشیابی فاکتورتنه و آزمعضالنی پایین

اکثر اکسیژن مصرفی و... جزو متغیرهاي سیستولی و دیاستولی و حد هایی مانند ضربان قلب، فشارشاخص

 مورد مطالعۀ پژوهش حاضر نبوده و بنابراین ارزیابی نشده است.

 گیريابزار اندازه

ۀ و نمونۀ فارسی آن در بازار نمونافزار بیوریتم بود که ژوهش شامل نرمابزار مورد استفاده در این پ

منظور ارزیابی شاخص توان عضالنی رسمی بیوریتم موجود است. ابزار الزم به 1هايخارجی آن هم در وبگاه

باالتنه با استفاده از آزمون پرتاب توپ مدیسنبال از جلو شامل توپ مدیسنبال دوکیلویی و متر بود. براي 

اري ها با استفاده از آزمون پرش عمودي سارجنت از ابزتنۀ آزمودنیارزیابی شاخص توان عضالنی پایین

همچون تختۀ مدرج و مدرج کردن دیوار یا متر نواري و برگۀ ثبت امتیاز استفاده شد. ابزار مورد استفاده 

                                                           
1. www.bio-chart.com 
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 14/9عبارت است از: دو خط موازي جدا از هم به طول  4*9براي ارزیابی شاخص چابکی از طریق تست 

پرسشنامۀ اطالعات –نامه تمتر، دو مانع چوبی و  کرونومتر. ابزار دیگر مورد استفاده در پژوهش رضای

 فردي شامل وزن، قد، سن و تاریخ دقیق تولد بود. 

 

 هاآوري دادهجمع

افزار ها، اطالعات دقیق هر فرد (سن، قد، وزن و تاریخ دقیق تولد) گرفته شده و به نرمآوري دادهبراي جمع

گانۀ هاي سهافراد نمودار چرخهافزار بیوریتم قادر است براساس تاریخ دقیق تولد بیوریتم داده شد (نرم

شناختی، احساسی و جسمانی افراد را براي روزهاي مختلف رسم کند). سپس براي هر آزمودنی مطابق با 

ها تاریخ دقیق تولدش نمودار بیوریتم رسم شد و روزهاي افت و اوج بیوریتم آنها مشخص شد و با آزمودنی

شده مراجعه که افراد براي آزمون در روز تعیینآمد. هنگامی عملها هماهنگی الزم بهبراي شرکت در آزمون

بار در روز افت طبق نمودار ها یکنامه و اطالعات شخصی را تکمیل کردند. آزمودنیکردند، برگۀ رضایت

در سه آزمون شرکت کردند و بار دیگر در روز اوج چرخۀ بیوریتم جسمانی خود شرکت کردند و امتیازهاي 

ها، مرحلۀ گرم کردن و سرد کردن افراد در برگۀ امتیازها ثبت شد. هنگام اجراي آزمونعملکرد تمامی 

هاي آمادگی جسمانی ها هنگام آزمون تستتمامی آزمودنی براي جلوگیري از آسیب اختصاص داده شد.

 صورت خوداظهاري بیان داشتند که از شرایط روحی و روانی مناسب برخوردارند.به

 هاي آمادگی جسمانی تحقیقروش انجام آزمون

 نحوة انجام پرش سارجنت

تنۀ دختران والیبالیست که نقش مهمی در منظور ارزیابی فاکتور توان عضالنی پاییناین تست به

ها دارد، انجام گرفت. نحوة انجام پرش سارجنت به این صورت بود که آزمودنی با دست عملکرد والیبالیست

پاهایش روي زمین قرار داشت،  کهیدرحالایستاد. آزمودنی متر کنار دیوار میسانتی 15ۀ فاصل بابرتر خود 

گرفت تا باالترین ارتفاعی که در حالت ایستاده دستش به شده) قرار میکشیدر کنار تختۀ مندرج (خط

ت شد و سپس آزمودنی با دستور آزمونگر، دسعنوان مبنا در نظر گرفته میرسید. این نقطه بهآن نقطه می

صورت درجا پرش عمودي را داد و بدون گام برداشتن و بههایش را تاب میخود را پایین آورده، دست

دست غیربرتر آزمودنی پایین بود، باید دست برترش را تا باالترین نقطۀ ممکن  کهیدرحالداد. انجام می

وایی آزمون پرش عمودي گذاشت. ربرد و با دست برترش که گچی بود، بر روي دیوار عالمت میباال می

 ر مقاالت عنوان شده است. د %93ن آپایایی  و  78%
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 به جلو مدیسنبالپرتاب توپ 

طور کلی این آزمون توان و ها صورت گرفت. بهاین آزمون براي سنجش توان عضالنی باالتنه آزمودنی

ین صورت بود که آزمودنی کند. نحوة انجام پرتاب توپ مدیسنبال به جلو به اقدرت عضالنی را ارزیابی می

پا) صورت جفتپشت خطی که روي زمین کشیده شده بود، با پاهایی که به اندازة عرض شانه باز بود (به

سرعت به روي ایستاد. با فرمان آزمونگر، آزمودنی توپ را که در دستانش و در جلوي شکمش بود، بهمی

اعدهایش موازي با زمین قرار گیرد، پرتابش را صورتی که بعد از پرتاب سآورد و سپس بهسینه خود می

داد (مثل پاس توي سینۀ بسکتبال). بعد و هنگام پرتاب باید کل بدن آزمودنی پشت خط قرار انجام می

عنوان شده از خط شروع بهوسیلۀ توپ مدیسنبال دوکیلویی انجام گرفت. مسافت پرتابها بهداشت. پرتاب

 بیان شده است.%73آزمون رکورد فرد ثبت شد. روایی این 

 4*9تست چابکی 
کرد و مانع را از پشت خط برداشته، کننده از خط شروع با عالمت آزمونگر شروع به دویدن میشرکت

گشت و مانع دوم را سرعت برمیداد. براي برداشتن مانع بعدي بهگشت و پشت خط شروع قرار میبرمی

با شروع حرکت از پشت خط شروع آزمونگر کرونومتر را به گذشت. داشت و با مانع از خط شروع میبرمی

شد. اگر مانع قبل از رسیدن به محل انداخت و با گذشتن از خط شروع کرونومتر متوقف میکار می

 موردنظر از دست بیفتد یا روي خط قرار گیرد، کوشش مورد قبول نیست.

 
 روش آماري

 -ها از آزمون نرمالیتی کولموگروفها و براي نرمال بودن دادهوتحلیل دادهاز آمار توصیفی براي تجزیه

وابسته استفاده  tها در روز افت و اوج چرخۀ بیوریتم از آزمون اسمیرنوف استفاده شد. براي بررسی داده

 انجام گرفت. >05/0Pري در سطح معناداspss 22افزار آماري ها با نرموتحلیل دادهشد. تجزیه

دهد که در بازة زمانی یک دوره بیوریتم، ابتدا براساس تاریخ تولد و ورود آن به نشان می 1نمودار 

ها استخراج و روزهاي آزمون بر آن اساس افزار، وضعیت جسمانی، احساسی، شناختی و ادراکی آزمودنینرم

 ریزي شد.برنامه
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 زمانی ةآزمودنی در طول یک باز. نمودار بیوریتم 1 نمودار

 

 هایافته

دهد خوبی نشان میبه 1شده است. جدول نشان داده  2و  1هاي هاي آماري در جدولنتایج و تحلیل داده

ها در سه آزمون (پرتاب توپ مدیسنبال، چابکی و پرش عمودي سارجنت) که رکوردهاي تمامی آزمودنی

 نوف نرمال بوده است.با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیر

 
 . نتایج آزمون نرمالیتی متغیرهاي پژوهش در کل نمونه1جدول 

 شاخص

 

منفی  فاز

 مدیسنبال

مثبت  فاز

 مدیسنبال

منفی  فاز

 چابکی

فاز مثبت 

 چابکی

منفی  فاز

 سارجنت

مثبت  فاز

 سارجنت

Z 

کولموگروف 

 اسمیرنوف

p 

663/0 

 

 

771/0 

620/0 

 

 

837/0 

076/1 

 

 

198/0 

948/0 

 

 

330/0 

059/1 

 

 

212/0 

047/1 

 

 

223/0 
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 (توان جسمانی) . نمودار نرمالیتی متغیر پژوهش2نمودار 

 

 دهد.خوبی نشان میهاي پژوهش را بهتوزیع نرمال داده 2نمودار 

 
هاي عملکرد حرکتی قدرت و وابستۀ زیرمقیاس هاي توان جسمانی (آزمون t. نتایج آزمون 2جدول 

 سرعت)

 
هاي عملکرد حرکتی را وابسته بین فازهاي مثبت و منفی هر کدام از آزمون tنتایج آزمون  2جدول 

ها در آزمون اول که پرتاب توپ مدیسنبال ها حاکی از آن است که رکوردهاي آزمودنیدهد. یافتهنشان می

است، در فاز مثبت و منفی اختالف معناداري بین رکوردها مشاهده شد و در نتیجه چرخۀ بیوریتم تأثیر 

 عناداري بر این زیرمقیاس داشته است.م

 
 میانگین

انحراف 
 معیار

خطاي 
میانگین 
 استاندارد

t df p 

 مدیسنبال
 نفی)مفاز -(فازمثبت

078/0- 194/0 0355/0 214/2- 29 035/0 

 سارجنت
 منفی) فاز -مثبت (فاز

600/1- 811/2 513/0 117/3- 29 004/0 

 چابکی
 منفی) فاز -مثبت (فاز

297/0 519/0 094/0 129/3 29 004/0 
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دهندة اختالف است که نشان 05/0در آزمون دوم (پرش عمودي سارجنت) نیز کمتر از  pمقدار 

در نتیجه چرخۀ بیوریتم اثر معناداري بر این  معنادار بین رکوردهاي فاز مثبت و منفی این آزمون است و

 زیرمؤلفۀ توان جسمانی داشته است.

اختالف >P) 05/0که ( ها در فاز مثبت و منفی آزمون چابکی نشان دادکوردهاي آزمودنیدر ر pمقدار 

معناداري بین این دو فاز وجود داشته و چرخۀ بیوریتم اثر معناداري بر چابکی دختران والیبالیست داشته 

 است.

 

 گیريبحث و نتیجه

 هاکلیس نیا .تشکیل شده است يهاکلیساز  انتهابی ايزنجیرهزندگی هر انسان از تولد تا مرگ همانند 

افراد تا حدود  یزندگ ،یو خارج یطینظر از عوامل محند. صرفرییمختلف زمانی در حال تغ يهادر دوره

اند. معروف تمیوریب يهاکلیس بهکه  ردیگیقرار م یدرون يهاکلیس ای هاتمیر يسر کی ریتحت تأث يادیز

 يوربهره يدانش برا نیاز ا نا. محققشودیکار گرفته ممختلف به يهانهیدر زم تمیوریامروزه دانش ب

 هايتئورياست که  هاییزمینه ترینمهماز  یورزشهاي . رشته)9( کنندیاستفاده م یانسان يروهاین شتریب

 ةروزمر یمسابقات را بشناسد و زندگ زماناست که  یمرب ۀفیاکنون وظ شود.میدر آن اعمال  ریتمویب

زمان رقابت  شود،می هیتوص تمرین. زمان ردیسطح قرار گ نیاو در باالتر یورزشکار را سامان دهد تا زندگ

 یآشکار است که سازمانده نیعادت کند. بنابرا هابنديزمانبدن به آن  تمیتا رشود می ترسیممجدداً 

الزم را در زمان مناسب انجام  تیمرتب بخوابد و فعال طوربهتا  کندمیورزشکار به او کمک  ۀروزان تمیوریب

 نیهمچن. خاص کار کند ییغذا هايوعدهدر  ینیمع هايزمانتا در  کندمیدهد و به دستگاه گوارش کمک 

 يریگیپ یانسان يرا در کاهش عملکرد انسان و کاهش احتمال خطاها یگام مهم هاکلیس نیبا شناخت ا

خود  ينحو انرژ نیکه فرد به بهتر شودیافراد موجب م يانرژ حیصح يزیرامهشناخت و برن رایز ،کنندیم

 يافراد به سطوح مطلوب انرژ اییافراد و کمک به باال بردن کار يکند. حداکثر استفاده از انرژ تیریرا مد

افراد را در  يانرژ تواندیاست که م یمدع تمیوریب یۀدارد. نظر یبستگ یو شناخت یحس ،یاز لحاظ جسمان

مناسب  يزیرورزش، برنامه ۀو طراحان در عرص انیکند. از آنجا که تالش مرب ینیبشیمختلف پ يروزها

را  یمسابقات، ورزشکاران یدر بعض یعملکرد ورزشکاران است، ول نیبه باالتر یابیدست يبرا یو علم

 یفیکه امروزه با حر دیشنویاما در اخبار م ،اندرنگارنگ گرفته هايمدال یورزش يهادانیکه در م مینیبیم

رود، گونه که از آنان انتظار میتوانند توانایی خود را آناند و نمیخوردهبوده شکست  ترفیکه به نظر ضع
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شوند شوند که فراتر از حد انتظار ظاهر میگاهی نیز ورزشکارانی مشاهده می به نمایش بگذارند و برعکس،

) یا امروز روز اوست 1روي دورل (او امروز سرحا که گزارشگران و تماشاگران بر این استکه اعتقاد مربیان، 

توانایی معمول و کافی براي انجام امور ساده و  که رسدیمنظر راستی چرا بعضی روزها چنین بهبه .)10(

عملکرد انسان را در  تواندیماي خود را دارا نیستیم. از آنجا که نظریۀ بیوریتم مدعی است که روزمره

ی که مطرح سؤال ،ی کرده و روزهاي خوب و بد افراد را مشخص کندنیبشیپي مختلف تا حدودي هازمان

 که آیا بین بیوریتم با عملکرد ورزشکاران ارتباطی وجود دارد یا خیر؟ است نیا شودیم

ش وجود وریتم در ورزدر مورد کاربرد نظریۀ بی و متناقضبه هر حال نتایجی هرچند بسیار محدود 

هاي ورزشکاران و روزهایی که بیوریتم دارد. برخی از طرفداران نظریۀ بیوریتم به ارتباط بین موفقیت

یوریتم و بنیز برخی دیگر معتقدند که بین  و کنندیمورزشکاران در موقعیت مثبت قرار دارد، اشاره 

توان  ر، بررسی اثر چرخۀ بیوریتم برهدف از پژوهش حاضموفقیت ورزشکاران ارتباطی وجود ندارد. 

و  چرخۀ بیوریتم شامل چرخۀ جسمانی، چرخۀ عاطفی یا احساسیجسمانی دختران والیبالیست بود. 

ه بعد جسمانی تنها ب هاست که در تحقیق حاضراي از این قابلیتچرخۀ ذهنی یا شناختی است و مجموعه

نتایج نشان داد که دختران والیبالیست رود. شمار میهاي تحقیق بهپرداخته شده است و یکی از محدودیت

هاي قدرت در فاز مثبت چرخۀ بیوریتم (اوج) نسبت به فاز منفی چرخۀ عملکرد حرکتی بهتري در فاکتور

ت و منفی نتایج تفاوت نی در فازهاي مثبهاي توان جسماو سرعت داشتند. در خصوص مقایسۀ زیرمقیاس

که ورزشکاران والیبالیست در اوج بیوریتم جسمانی خود معناداري را در عملکرد حرکتی نشان داد. زمانی

هاي کند که فعالیتدهند. از این طریق، فرد آگاهی پیدا میقرار دارند، عملکرد حرکتی بهتري را نشان می

ها بیانگر اهمیت بیوریتم جسمانی در زمینۀ دیل و کنترل کند. این یافتهبدنی و فیزیولوژیکی خود را تع

خصوص هبتأیید تأثیر استفاده از این بیوریتم در فاز مثبت سیکل جسمانی بر عملکرد حرکتی افراد 

 ورزشکاران است.

نی تم جسما) که ارتباط بیوری1391نتایج تحقیق پیش رو با نتایج پژوهش شعبانی بهار و همکاران (

هاي انفرادي را بررسی کرده بود و نشان داد که بین انرژي جسمانی و با عملکرد ورزشی ورزشکاران رشته

 ).11( عملکرد ورزشکاران ارتباط معناداري وجود دارد، سازگار و همسوست

                                                           
1. Hot Hand 
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نامۀ کارشناسی ارشد با عنوان ) در پایان1392نتایج این تحقیق با نتایج پژوهش زارعیان و ربانی (

هاي که نشان داده بود که آزمون» رتباط بیوریتم جسمانی با عملکرد جسمانی ورزشکاران والیبالیستا«

قدرت از جمله پرتاب توپ مدیسنبال و پرش عمودي سارجنت ارتباط معناداري با چرخۀ فیزیکی بیوریتم 

بتنی بر نظریۀ تأثیر تمرین یوگا م«) با عنوان 1397داشتند، و با پژوهش مرتضی طاهري و همکاران (

 ، همسوست.»بیوریتم زیستی بر تعادل زنان سالمند

) و خاوري 1392هاي تحقیقات سلیمیان و همکاران (هاي تحقیق حاضر همچنین با یافتهنتایج یافته

هاي بیوریتم بر هاي جسمانی نشان دادند چرخه) که در فازهاي مثبت و منفی چرخه1388و یوسفیان (

)، 2017هاي رهاوي و همکاران (توان و قدرت مؤثر است و همچنین با یافته عملکرد حرکتی از جمله

) 1395اجراي شوت بسکتبال در زنان ورزشکار و غیرورزشکار، و در پژوهش دیگر از رهاوي و همکاران (

تأثیر آموزش بازخورد بیوریتم شناختی بر عملکرد حرکتی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار «با عنوان 

 سازگار است.» تور چابکیدر فاک

) در استقامت عضالنی، 1392هاي پژوهش حاضر با نتایج تحقیقات زارعیان و همکاران (در مقابل یافته

) در فاکتورهاي چابکی و 1392)، سلیمیان و همکاران (1982)، کوئگلی و همکاران (1989کیاجلی (

) و شفیعی و 1386مانی، ایزانلو () در سایر فاکتورهاي آمادگی جس1388سرعت، خاوري و یوسفیان (

 ) همخوانی ندارد.1395همکاران (

 یمختلف هايحالت یهر انسان یکه در طول مدت زندگگفت  توانمی، تمیوریب يبا توجه به اصول تئور

مذکور  هايحالتکه دانستن هر کدام از  شودمیحاکم  يبر و يو فکر ی، احساسیجسم هايسیکلاز 

 الًآن بدانند که او براساسمهم است تا و مربیان ورزشی  هاسازمان رانیمد يبراخصوص بههمگان،  يبرا

 اًی. ثانندکنخود را کنترل  يریاعمال مد طیشرا براساسقرار دارند تا  یو حالت تیخودشان در چه وضع

ا انتخاب رابطه با آنها ر يو مطابق با آن، نوع برخورد و برقرار کنند ییخود را شناسا زیردستافراد  تیوضع

محققان معتقدند که آگاهی از فاکتور مثبت و منفی ورزشکاران یا روزهاي بحرانی چرخۀ  .ندکنو اعمال 

وري، جلوگیري از فیزیکی توسط مربی یا افراد دیگر که در تماس با آنها هستند، موجب افزایش بهره

 هايسیکلمختلف  هايعیتموق ،یکل طوربه شود.هاي ورزشی و بهبود عملکرد جسمانی آنها میآسیب

 قیتحق يو جا کرد دییرا عجوالنه تأ هاکلیس نیا تواننمی دارد و اریبحث بس يورزشکاران جا تمیوریب

 هیتوص انی، به مرباستشرط عقل  اطیاست که چون احت نیا گرید ۀ. نکتشودیگسترده در آن حس م

را  یورزشکاران ،و...) قرار دارند یجسمان ،یکیتکن ،یسطح (فن کیآنها در  رزشکارانو کههنگامی شودیم
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 تیآنها در روز مسابقه در موقع یتمیوریب يهاکلیکه س ندکنبزرگ انتخاب  يدادهایرو ایمسابقات  يبرا

در  شودیم هیتوص یورزش هايبرنامهو طراحان  انیبه ورزشکاران، مرب نیقرار دارند. بنابرا يترمناسب

ورزشکاران  يمسابقات حساس، سطح انتظار از ورزشکاران، رفتارها يبهتر انتخاب ورزشکاران برا تیریمد

 اریبا در اخت شودمی هیتوص انیبه مرب ن،یبر ا. عالوهندکنحاضر استفاده  قیتحق هايیافتهاز  ،و عملکرد آنها

بر شناخت آنها بپردازند تا عالوه یتمیوریب هايسیکل میورزشکاران به ترس قیتولد دق خیداشتن تار

 ریزيبرنامه ،ارتباط با آنها، سطح انتظار از ورزشکاران برايورزشکاران  هايسیکل موقعیت ترمناسب

 .ندکناقدام  ،مسابقات و... نات،یاثرگذار آنها در طول تمر يدر جهت فاکتورها ترصحیح
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Abstract 
The aim of the present study was to investigate the effect of biorhythm cycle 
on physical ability of female volleyball players. The statistical population of 
the present study included of 120 female volleyball athletes in the age range 
of 17-20 in 1397 in Boshrouieh city. For this purpose, 30 volleyball female 
athletes among participants are eligible to enter the study were selected by 
random sampling. Type of research in terms of purpose has been applied.and 
in terms of method, it's been semi-experimental which is done by field. In 
addition According to the date of birth of each subject their biorhythm diagram 
was plotted and they observed their cycles according to the biorhythm chart 
and the days of decline and in fitness tests including the Madison Ball throw, 
to evaluate upper body strength, agility test and vertical sagittal jump, to 
evaluate lower trunk muscle strength. To analyze the data in addition to using 
descriptive statistics indices, kolmogorov-Smirnov test and dependent t-test 
were used. The results showed there was a significant difference between the 
muscular strength of the subjects in the recharge and discharge days based on 
the biorhythm cycle (p= 0.035). and also, between the lower trunk muscular 
strength of subjects on recharge and discharge days based on the biorhythm 
cycle there is a significant difference (p= 0.004). There is a significant 
difference between agility of volleyball girls in recharge and discharge days 
based on biorhythm cycle (p= 0.004). 
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