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 چکیده
صورت منظم در ی که بهیها بیوریتم عبارت است از چرخه

هماهنگی، استقامت، دمای بدن، احساسات و  ،شناختی عوامل
، پژوهشهدف این . بدن اثر گذار است ۀگان سهاصلی  عوامل

های تعیین ارتباط بیوریتم با عملکرد ورزشی ورزشکاران رشته
های شناختی و حسی نظر چرخهانفرادی استان همدان از 

از نوع این پژوهش . بیوریتم بود ۀمطرح شده در نظری
-ورزشکاران رشته ۀکلی را آنآماری  ۀجامع و همبستگی است
کننده در مسابقات استانی همدان در سال شرکت های انفرادی

 یسننفر با میانگین  612تعداد . دادندتشکیل می 1931-1931
برای . آماری انتخاب شدند ۀنمونعنوان به ±74/61 66/5
عملکرد  ۀنامپرسشافزار بیوریتم و نرماز گیری اندازه

تجزیه و تحلیل اطالعات، در  .شداستفاده  اربونیو چورزشکاران 
از های استنباطی های آمار توصیفی، از آزمون عالوه بر شاخص

اسکوئر، تی مستقل و یضریب همبستگی پیرسون، کا جمله
ها نشان داد بین یافته. استفاده شد نیز واریانس یک راههآنالیز 

انرژی شناختی با عملکرد ورزشکاران ارتباط معناداری وجود 
 ۀبین نتیجمعناداری اختالف نیز اسکوئر نتایج آزمون کای .دارد

 دنشان دا و شناختی یهای حسمسابقات و موقعیت چرخه
مسابقات و انرژی حسی ارتباط معناداری  ۀبین نتیج همچنین
نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه ارتباط  .نداشتوجود 

ا ب یحسو  یشناخت  ۀهای مختلف چرخ معناداری را بین حالت
های  موقعیت طور کلی،به .عملکرد ورزشکاران نشان داد

تواند عملکرد  های شناختی و حسی می مختلف چرخه
-بنابراین، توجه به موقعیت. أثیر قرار دهدت ورزشکاران را تحت

تواند در های شناختی و حسی بیوریتم می چرخه های مختلف
ر طراحی بهتر تمرینات و انتخاب ورزشکاران برای شرکت د

 .کمک نمایدبه مربیان  مسابقات حساس
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Abstract 
Biorhythms are inherent cycles which 
regulate memory, coordination endurance, 
temperature, emotions, and much more, we 
each have three fundamental Biorhythms 
cycles. The purpose of this study was to 
determine the relationship between 
Biorhythm and Sport Performance among 
Hamadanain athletes participating in 
individual sport fields brought in Biorhythm 
Theory  The type of research method 
employed in this study was the descriptive-
correlated one and 216 subjects were 
selected as the statistical sample. At this 
point, the measurement tool consists of 
Biorhythm software and sport performance 
questioners Charbonneau. In order for 
analysis the data, in addition to the indexes 
of descriptive inferential statistics such as 
Pearson correlation coefficient, chi-square, 
independent T-test, One- Way Variance 
Analysis was also employed. The findings 
showed that there is a significant 
relationship among athletes' performance 
Intellectual cycles. The results of chi- 
square showed a significant difference 
among the results of match and situations of 
Emotional and Intellectual cycles. There 
was not a significant difference between the 
average of emotional energy and the results 
of match.The result of one-way ANOVA 
revealed a significant relationship among 
different statuses of Intellectual and 
Emotional cycles and athletes' performance. 
In general, the different situations of 
Emotional and Intellectual cycles existing 
in Biorhythm theory can enhance the sport 
Performance. So, regarding the different 
situations of Emotional and Intellectual 
cycles can help the trainers make better plan 
to exercise for participating and selecting 
athletes in sensitive matches. 
 

Keywords: Biorhythm, Intellectual Cycle, 
Emotional Cycle, Sport Performance, 
Hamadan Province. 
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 مقدمه
 ۀدر حیطوو تموضوووعاتوورین مهوومبیوووریتم یکووی از 

های شناسایی ارگونومی ذهن است که با شناخت جنبه
 کاهشدر  تواند یم ،شخص حسیو  شناختی ،یانجسم

و نوسوانات   دلیول اواهری  حوادث، اشوتباهات بودون   
 .(1943 جواهر دشتی،)باشد ثر ؤمد عملکردی افرا

منظم  صورتبهکه  یهای بیوریتم عبارت است از چرخه
 ،استقامت ،هماهنگی ،بلند پروازی ،در عوامل شناختی

ذار هسوتند  اثر گو  عوامل سایراحساسات و  ،دمای بدن
 ،تمیوریووب بوور اسوواس تئووور . (1،6111روت و کوواوار)

 توا مور ،   تولد زمان از ها انسان ۀهم زندگى روزها 
 رفتوار   الگوو   کوه  دشوو می سپر  منظم آهنگى با
 اسوت  یو شناخت ، حسیجسمانی ۀچرخ سه تابع ها آن
 تیو فعال به شروع تولد فرد قیدق خیتار به توجه ب که
در اروپا، پوا بوه    13اواخر قرن  دراین نظریه  ؛کنند یم

متفواوتی از   صوورت اهور گذاشت ولی ابتدا به  ۀعرص
-1361) 6ویلهلوم فلویس   ۀوسویل ه آن، ب 1341 ۀنسخ
ایزانلوووو و )شوووکل گرفوووت  1131 ۀدر دهووو( 1113

 .(1912همکاران،
نوام  همیالدی یوک پزشوک آلموانی بو     1131در سال 

بیوریتم در بدن انسوان  های  چرخهویلیام فلیس وجود 
بیموارانش   یزیادی رو هایپژوهشرا کشف کرد وی 

و جسومانی   ۀروز 69 هوای  چرخهانجام داد و به وجود 
 :عنوان مثالبه .حسی در بیماران خود پی برد ۀروز 61

 زمانهم قاًیکه دق انیبود که چرا کودک بیبرای او عج
 یهوا  در زموان  ،شوند یبه یک بیماری عفونی مبتال م

 .(1912ایزانلو و همکاران،)؟ ابندی یمختلفی بهبود م

-همزمان با فلیس و بودون اطوالع از نتوایج او، روان    

در اتوریش   9هرموان اسوووبودا  نوام  ه شناس دیگری ب

                                                       
1. Rout and kaware 

2.William Fleiss 

3. Hermann Swoboda 

حسوی را   ۀروز 61و  جسومانی  ۀزرو 69ای نتایج دوره
طور بهاین نتایج یکسان و مستقل از هم  .دست آوردهب

منودی  هعالقبیوریتم و  ۀتأیید نظریبه  یشگفت انگیز
و نیووز انجووام  فرویوودزیگمونوود همچووون  یدانشوومندان
 ؛حسوینی ) شدمنجر  ،در این زمینه متعددیآزمایشات 
 (.1911 ،زاده اشرافیمهدی
بوا بررسوی تووان     7آلفورد تلتشور  دکتر  1361در سال 

از انجوام   پوس  فکر شاگردان خوود تیادگیری و قدرت 
را کشوف   یشوناخت  ۀروز 99   ۀچرخو  ،دآزمایشات متعد

-ترشح غده به وسیلۀمعتقد بود که این ریتم  یو؛ دکر

د شوو  یآل تنظویم مو  نوه یهای خاصی نظیر تیروئید و پ
 ۀبر اساس نظری(. 1911 ،زاده اشرافیمهدی ؛حسینی)

 جسومانی، حسوی و  هوای   چرخوه بیوریتم، هر کدام از 
صوورت  بوه شوروع شوده و    (صفر) روز تولداز شناختی 

 نیو ا از کیهر. کنندموج سینوسی متناوب حرکت می
 سوه  یدارا و ثابوت  یزموان ۀ دور کیو  یداراها چرخه
 )دشوارژ ) یمنفو  و (بحران) ، گذار(مثبت) شارژ ؛مرحله

 .باشندیم
 از یتووابع ،افووراد عملکوورد تم،یوریووب ۀیوونظر براسوواس

 هوا  چرخوه  بیترک و آهنگ ستیز یهاچرخه تیوضع
 نیبرا (.6113،  5و همکاران بیکلسانو) تاس رگیکدیبا 

 نیا ۀباالترین نقط درها  این چرخهکه روزهایی اساس،
بواالی   یمنحن فعال ۀمرحل در گیرند قرارمی ها منحنی

 موفوق  و مطلووب  ییروزهوا  دارنود و  قورار  )خط صفر
 قورار  یادیو حود ز  در افوراد  ییتوانا که روند شمار میب

پایین خوط  ) منحنی فعال ریغ یروزها برعکس، دارد،
 درونو  بشومار موی   باروکسالت یانرژکم ییروزها صفر
 یمواقع روزها نیا ترین بحرانی ؛(1943جواهر دشتی، )

 در و صوفر  خوط  بوه  کینزد تمیوریب یمنحن که است
اسوت کوه    رفعالیغ ۀمرحل به فعال ۀمرحل از حال گذر

                                                       
4. Alfredo Teleshter 

5. Biclesanu and et al. 
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نامیوده   1بحرانوی  هوای بحران یا روز ۀلحظاین روزها 
 .(1912ایزانلو و همکاران،) دنشو یم
شوو    ،تزلزل ،ناپایداریسبب    چرخههر  یروز بحران 

در این  موجود ۀهای چرخییو کاهش عملکرد در توانا
شوده    نشوان داده  های متعدد بررسیدر  .شود ناحیه می
 برخوی به اعتقاد )ساعت  67که روزهای بحرانی  است
در نموودار  . دکش طول می( ساعت 71 پژوهشگران از 
وجود دارنود   1عنوان روزهای صفر با ی، روزهایتمیوریب
و از شود میمثبت وارد  موقعیت منفی بهاز    چرخه ،که

روز  .دنو نامکه آن را روز صوفر موی   گذرد یخط مبنا م
است  تر فیضعبحرانی  ۀصفر از لحاظ حساسیت از دور

این روز را با روز بحرانی همسوان   پژوهشگران و اکثر 
 .دندانمی
جسومانی در    ۀچرخو مربووط بوه    و صفر نقاط بحرانی 

و  نقاط بحرانوی  .دنگیرقرار می 69 و 5/11 ،1روزهای 
  ۀچرخدر  و 61 و 17 ،1در روزهای  حسی  ۀچرخ صفر

 .انوود واقووع شووده 99و  5/12 ،1شووناختی در روزهووای 
نشان داده شده  1در شکل   چرخه مراحل مختلف یک

 .(1943جواهر دشتی،) است
هوای   از بافوت چرخوۀ جسومانی   معتقد بود که  6فلیس

بور شوورایط    چرخوه ایون   .ردگیوو ت موی أنشو  عضوالنی 
 ۀشوود غود   گفتوه موی   و گوذارد  اثر موی افراد جسمانی 
 ۀچرخووزمووان و هماهنووگ بووا  هووم ،در بوودن 9آدرنووال
 69  ،چرخوه این  ۀدورمدت زمان . کند کار می یجسمان

 5/11مثبوت و  موقعیت روز آن در  5/11که  روز است
 ایزانلوو و )گیرد قرار میموقعیت منفی روز دیگر آن در 

؛ همچنین بر اساس نظریوۀ بیووریتم،   (1912همکاران،
کوه   بر سیستم عصبی افراد تسولط دارد  7چرخۀ حسی
قورار   رید را تحوت توأث  افور هوای ا و هیجان احساسات

                                                       
1. Critical Days 
2. Zero Days  
3. Adrenal Gland 

4. Emotional Cycle 

 باشود موی روزه  61 ۀدور تابع یک  ،این چرخه .دهد می
صوورت سینوسوی حوول محوور زموان حرکوت       به که
دوم توا   روزهوای ) روز اول 17ن زما در مدت. کند یم

 باشد کوه فورد   یمدر مرحلۀ مثبت  این چرخه ، (چهارم
 روز دوم 17و  دارداحساس ایجاد نشاط و خوش بینی 

کوه نموودار در   ( روزهای شانزدهم تا بیست و هشوتم )
-و کوج  یحوصلگ یحالت منفی است امکان کسالت، ب

 .(1943جواهر دشتی،)د دارخلقی وجود 
 استمهم در نظریۀ بیوریتم   چرخۀدیگر  ،5شناختیچرخۀ 
های مغز نشات  از سلول پژوهشگران که به اعتقاد  است
حافظه تأثیرگذار  وکارکرد مغز  ،بر قدرت ذهن و گیرد می
 دیروئیت ۀکه غد بودند قدتر و همکارانش معچشیتل. است

ای به مدت دورهو  کند کار می چرخۀ شناختیهمگام با 
در باالی خط  چرخۀ شناختیکه هنگامی. روز دارد 99
قرار دارد باعث کارکرد ، (روزهای دوم تا شانزدهم)مبنا 

ل ئمساو  شود یگیری و یادگیری بهتر متصمیم ،بهتر مغز
تری  تصمیمات درست و حل کردهتر ثرؤمای  شیوهبهرا 

در پایین خط  چرخۀ شناختی کههنگامیاما  .دکنمیاتخاذ 
 ،گیرد ، قرار می(هیجدهم تا سی و سومروزهای ) مبنا

قضاوت وتوانایی  ،حافظه قدرت وآمده کارکرد مغز پایین 
بنابراین در چنین حالتیقدرت  .یابد تفکر فرد کاهش می

ایزانلو و )سازد  تمرکز را برای فرد متزلزل می
 پژوهشگران  (.6116همکاران ، ؛ سواترا و1912،همکاران
نظریۀ بیوریتم قادر خواهند بود در کارگیری بهمعتقدند با 

ریزی بهتر برای کاهش اشتباهات و افزایش برنامه
 .دی و عملکرد افراد موثر باشنور بهره

 با در بررسی ارتباط بیوریتم( 1911) زاده حسینی و مهدی
 به این نتیجه نفر از دانشجویان 917تحصیلی عملکرد

که  بود ییها تیوضع در نمرات سطح باالترین که رسیدند
 ها چرخهبا سایر  همراه یا و تنهایی به افراد چرخۀ شناختی

نمرات  نیتر نییپاداشت و  قرار بحرانی خط در باالی

                                                       
5. Intellectual Cycle 
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 .قرار داشته بودمربوط به زمانی بودکه چرخۀ شناختی در پایین خط صفر 
 

 
 بیوریتم نواحی مختلف یک چرخۀ. 2شکل 

 

 
ها و  در ژاپن و آلمان در روزهای بحرانی به خلبان

داده کار  ۀاجاز السیر یعرانندگان قطارهای سر
ساز بخش حادثههای شغلو حتی در  شود ینم

به کارگران در روزهای بحرانی مرخصی  ،صنعت
آمار حوادث تا  ابتکار باعث کاهشو این  دهند یم

 .(1943، جواهر دشتی) تشده اس %21حدود 
 نفر 61با بررسی عملکرد ( 1913)ا احسانی و پارس

های تولیدی کارخانهت از پرسنل شرکت قطعا
از افراد % 41سازی به این نتیجه رسیدند که خودرو
 آزمایش در روزهای بحرانی خود دچار کاهشمورد 

این افراد در روزهای % 45نیز  و عملکرد بودند
 .ی داشتندور بهرهکاهش  ،بحرانی
به بررسی ارتباط بین ی پژوهشدر ( 6113)ر موئو
نفر  61ی بیوریتم و عملکرد ورزشی تعداد ها  چرخه

تیم در سه مرحله در  4ورزشکار  از دانش آموزان
 پژوهشفوتبال پرداخت که نتایج  فینالمسابقات 
ی ها  چرخهبین عملکرد و را معناداری ارتباط 
 .نشان داد بیوریتم 
نشان داد عملکرد ( 6111) 1مولدوانپژوهش نتایج 

ی بیوریتمی ها  چرخهموقعیت  ورزشکاران مرتبط با

                                                    
1. Moldovan  

مرحلۀ مثبت در  ها یآزمودنبود و هنگامی که  ها آن
دارای عملکرد منفی  مرحلۀقرار داشتند نسبت به 

 .بهتری بودند
 ریتأثبه بررسی ی پژوهشدر ( 6111) 6سین و شارما

نفور از   726بر حوادث کوارگری  م ی بیوریتها  چرخه
 پوژوهش نتایج ایون   .گری پرداختندکارکنان ریخته

صدمات  ۀنشان داد اتفاقات مورد بررسی شامل هم
 اعضای قطع و اختالالتمرتبط با سیستم اسکلتی، 

 به نیاز که بیمارستان در شدن بستری یا درمان بدن،

با بیوریتم افوراد در ارتبواط    د،داشتن طوالنیدرمان 
 از %1/46د همچنین نتایج نشان دا .p<0.05))  بود

 بحرانی روزهای در ،جدی حوادث مورد در تصادفات

 .تداده اس رخ
از  نفر 4636 یروبر  مطالعه با( 6117)تیلور 
 دیرس جهینت نیا به انگلستان برق شرکت کارکنان

 یها سال یط در کارکنان تمیوریب ۀکه محاسب
 یشغل حوادث در %45 کاهش به 6119 تا 6111

و زمان تصمیم گیری مدیران ارشد با  منجر شد
توجه به روزهای خوب و بد و بحرانی پس از 
محاسبه بیوریتم از صحت بیشتری نسبت به قبل از 

 .دمحاسبه بیوریتم برخوردار بو

                                                    
2. Singh and Sharma 
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 بوه  توجوه  با که یه است کارکناندنشان دا مطالعات
 کمتور  اند پرداخته فهیانجام وا به آن ابعاد و تمیوریب
 یکارکنوان  و رنود یگ یم قرار حوادث بروز معرض در
 بوا % 91 نورخ  بوا  داشوتند  قورار  کنتورل  در گروه که

 ؛حسوینی )د شودن  روبوه رو یشوتر یب یشوغل  حووادث 
معتقود  ( 6119)ویلوی   (.1911 ،زاده اشورافی مهدی

به خصوو  بعود    ،است عدم توجه به بیوریتم افراد
رانودمان   ۀعوامل کاهش دهنود  نیتر مهماز  ،حسی

خصوو  در مشواغل   بوه یا کیفیت کاری کارکنوان  
 .تاداری اس
 نشان ماهه15 یبررس کی در( 6116)ور یو و سوترا

 بروز یاصل عامل افراد تمیوریب یبحران یروزها دادند

 .تاس بوده ازکار یناش حوادث
ه بررسوی ارتبواط   ب( 1339) 1پیلیانیدس و همکاران

رکوردهای جهانی به جای مانده از ورزشکاران بین 
از سوال  مسوابقات پورش پرداختنود و    و  یدانیدو م
 رکوردهای رکورد از 111تعداد 1339تا سال  1311

نتوایج ایون    .را مورد بررسی قرار دادنود  ها آنموفق 
 رکودهوا و بیووریتم   را بینداری معنابررسی ارتباط 

( 1331) 6سوی   .( <11/1P) ورزشکاران پیدا نکورد 
 ،یعاطف ۀچرخ یبرا یبحران و بد روز نشان داد که

 ریسوا  اگر یحت کند یم را مختل فرد یشغل عملکرد
 .ت مناسبی باشندیوضع در هاچرخه

روی  هوایی آزمایشبا انجام ( 1331) 9کونور و مالی
ی مختلف ها زماننفر در  67عملکرد شناختی تعداد 

بیووریتم بوه ایون نتیجوه      چرخۀ شناختیمربوط به 
یوادآوری   ،العمول  عکوس عملکرد زموان   رسیدند که

جسم شوناختی  ت، (راهنمایی) ها نشانهی ادآوری ،آزاد
در عملکرد باال بود اما از  چرخۀ شناختیفضایی در 

 .نبودنظر آماری معنادار 

                                                    
1. Pillianidis  

2.Sipp 

3. Connore And Molly  

با عنوان بررسوی  ی پژوهشدر ( 1316) 7ارین و لینیگو
 هوا  آنارتباط میان صدمات بازیکنان فوتبال و بیووریتم  

ارتباط معنا داری مبنی بر وجوود اتفاقوات    ؛عنوان کردند
و صوودمات فوتبووال بووا روزهووای بحرانووی و صوودمات  

 .دبازیکنان وجود ندار
به بررسی رکوردهوا و عملکورد    (1316)  5کیایجلی

 ۀرشوت نفور از ورزشوکاران    411کسب شده توسوط  
بوا   1319-1344ی ها سالپرتاب چکش مردان در 

وی  پوژوهش پرداخت که نتایج  تمیوریبهای چرخه
 ،کارتریوت  ،هولمس .دحمایت نکر نظریۀ بیوریتماز 

ۀ خوود دربوار   ۀدر مطال( 1311)  2و همکاران تیسن
بیوریتم و عملکرد ورزشکاران بوه بررسوی عملکورد    

 61پرداختنود و  ای گلوف  حرفوه نفر از بازیکنان  66
-1341)سوواله  7 ۀرا در یووک دور هووا آن ۀمسووابق
بووه ترسوویم دادنوود و مووورد بررسووی قوورار  ( 1347
بیوریتم برای هور کودام از ایون     ۀگان سهی ها  چرخه

نتایج این  ؛بازیکنان در روز فینال هر بازی پرداختند
بیوریتم و عملکرد ی ها  بین چرخه از ارتباطپژوهش 

 .دکربازیکنان گلف حمایت ن
محویط   درموردکه  ایمطالعهدر ( 1311) 4چگولووی 

بیوریتم و روزهوای بحرانوی انجوام داد توانسوت از     
اتفاقووات همیشووگی در محوویط کووار % 51بوویش از 

 .جلوگیری کند
با بررسوی  ( 3،1327به نقل از تامیین) 1ریمهود بیچو

بور عملکورد کوارگرانی کوه از      بررسی تأثیر بیوریتم
ی کشواورزی در کشوور آلموان اسوتفاده     هوا  نیماش
از % 6/6به ایون نتیجوه رسوید کوه تنهوا       کردند یم

مجموع حوادث در روزهای عادی اتفاق افتاده بود و 

                                                    
4. Warren And Lanning  

5. Quigley  

6. Holmes, Curtright, Thissen & et al. 
7. Golovachev  
8. Reimhohd  Bechow 
9. Thommen 
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 .ددر روزهای بحرانی حادث شده بو% 4/34
در بررسووی روایووی  ( 1912)ایزانلووو و همکوواران  

کوه عملکورد   دریافتنود  شناختی بیوریتم ی ها  چرخه
چرخووۀ ی مووورد بررسووی از هووا یآزمووودنشووناختی 
تبعیووت  نظریووۀ بیوووریتمارائووه شووده در  شووناختی

 .دکنن ینم
 ۀصورت گرفتوه در زمینو   هایپژوهشبا توجه به نتایج 

بوورای افووزایش دانووش بیوووریتم از امووروزه بیوووریتم، 
 یهوای مختلفوو  در زمینووه ی نیروهووای انسوانی ور بهوره 
علووم ورزشوی نیوز    های حوزۀهدر رشت. شود می استفاده

نظریۀ نتایجی بسیار محدود و متناقضی در مورد کاربرد 
ی کوه ارتبواط دو   یاز آنجا. در ورزش وجود دارد بیوریتم

در متغیوور حسووی و شووناختی بووا عملکوورد ورزشووکاران 
 بررسی نشوده  علوم ورزشیحیطۀ داخلی  هایپژوهش
همچنووین نتووایج ضوود و نقیضووی در برخووی از   ،اسووت
، محقوق بوه   دست آمده اسوت بهخارجی  هایپژوهش

و شناختی حسی  هایهچرخدنبال این است که آیا بین 
وجوود  داری معنوا بیوریتم با عملکرد ورزشکاران ارتباط 

 دارد؟ 

 پژوهشروش 
 ،پژوهشی اساسی ها سؤالبا توجه به اهدف و 

-حاضر از نوع همبستگی می ۀمطالع پژوهشروش 

باشد که اطالعات آن به روش میدانی جمع آوری 
 .ه استشد

 آماری  ۀجامعه و نمون
ورزشکار  211آماری پژوهش حاضر را  ۀجامع

-رشتهر د شرکت کننده در مسابقات استانی همدان

، شمشیر بازی پنگ نگیپشنا، بوکس،  ،های کشتی
 .دادند تشکیل می کو ژیمناستی
از  و با استفاده 1جدول کرجسی و مورگان بر اساس

نفر به  671تعداد  ،گیری تصادفی سادهروش نمونه

                                                    
1. Robert V. Krejcie And Daryle W. Morgan 

-که پس از جمع شدندآماری انتخاب  ۀعنوان نمون

 هاآن تعداد ،های ناقصنامهپرسشآوری و حذف 
 .دکاهش پیدا کر %(14)نفر  612به 

 ابزار مورد استفاده
و مشخص کردن بیوریتم  ها دادهمنظور گردآوری به
یک فرم جمع آوری اطالعات، از ( شناختی، حسی)

 :استفاده شد یوریتمبافزار و نرم نامهپرسش یک
 مشخصات فردی  فرم -2

های مربوط به نوع ساخته بود و دادهمحقق فرماین 
با ورزشی، سن و تاریخ تولد ورزشکاران  ۀرشت

 .آوری شدجمع ،آناستفاده از 
 عملکرد ورزشکاران ۀنامپرسش -1

ها از گیری عملکرد ورزشی آزمودنیاندازه برای
عملکرد ورزشکاران ی سؤالپنج  ۀنامپرسش

 در مقیاس پنج ارزشی لیکرت (6111، 6ویچاربون)
که مربی برای هر ورزشکار بعد از انجام  استفاده شد

  (.1913 بهار،شعبانی) کردمیمسابقه تکمیل 
دست به 31/1پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ 

 61نظرات ب با کس نامهپرسشاعتبار صوری . آمد
. یید رسیدأبه ت علوم ورزشین امتخصصنفر از 

همچنین نتایج حاصل از مسابقه نیز به صورت کد 
معنای به 1کد  ؛بدین صورت که ؛دشبررسی ( 6و1)

. شدمعنای باخت در مسابقه محاسبه به 6برد و کد 
را کسب که فرد مقام اول، دوم و سوم مسابقاتیدر 
برای فرد  6کد  صورتاینو در غیر  1کد   کرد،می

 شد منظور می
 3نرم افزار بیوریتم -3

ی بیوریتم و سطوح انرژی ها  چرخهبرای ترسیم 
فارسی نرم افزار  ۀنسخ مسابقه ازورزشکاران در روز 
که با وارد کردن تاریخ تولد  دبیوریتم استفاده ش

                                                    
2. Charbonneau  

3 . Biorhythm Software 
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 کردهای بیوریتم را ترسیم میافزار چرخهنرم ،فرد
روایی  .(1931، راز چهار فصل رسانیپایگاه اطالع)

دستی  ۀافزار پس از تطبیق با روش محاسبنرم
های خارجی در دسترس های بیوریتم و نمونهچرخه

 .استفاده قرار گرفتآن مورد 
های  موقعیت با اتمسابق یبرگزار خیتار ۀسیمقا با

 اطالعات ،ورزشکاران شناختی و حسیی ها  چرخه

 فراهم پژوهش یها سؤال به پاسخ برایاز ین مورد

 هر در بیوریتم یها چرخه یچگونگ بر اساس. شد

 شده کیتفک گریکدی از مختلف حالت 2مسابقه، 

 :(6شکل) است
قرار ( حالت مثبت) شناختی باالی خط صفرچرخۀ  .1

 .دارد

قرار ( حالت منفی)چرخۀ شناختی پایین خط صفر  .6
 .دارد
 71) چرخۀ شناختی در محدوده صفر و بحرانی .9

 .قرار دارد( ساعته
قرار ( حالت مثبت) چرخۀ حسی باالی خط صفر .7

 .دارد
 .قرار دارد( حالت منفی)چرخۀ حسی پایین خط صفر  .5
( ساعته 71) صفر و بحرانی چرخۀ حسی در محدودۀ .2

 .قرار دارد
 

 

 

 

 
 بیوریتم  های چرخهگذاری نامنواحی مختلف . 1شکل 

 

 اجرا  روش

. از روش میدانی استفاده شد ها دادهگردآوری  برای
در اختیار مربی قرار  نامهپرسش ه،از انجام مسابق پس
و مربی با توجه به عملکرد ورزشکاران در  گرفت یم

دقیق خ تاری. کردمی تکمیلرا  نامهپرسشروز مسابقه 
در . شدتولد ورزشکاران از خود ورزشکاران پرسیده 

 .صورت برد و باخت ثبت شدبهنهایت نتایج مسابقه 

 

 

 

 های آماری روش

از آمار و در بررسی  ها دادهدر تجزیه و تحلیل 
-های پژوهش از آمار استنباطی نظیر آزمونفرضیه

-یمستقل، کا تیضریب همبستگی پیرسون،  های
و آزمون تعقیبی  راهه کانس ییز واریآنال اسکوئر،

های تمامی تجزیه و تحلیل. توکی استفاده شد
  1«اس پی اس اس» نرم افزار  وسیلۀبهآماری 
انجام  (p≤15/1) معناداریسطح و در  13 ۀنسخ

                                                    
1 . SPSS 
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 .گرفت

 
 یورزش ۀها بر حسب رشتو درصد فراوانی نمونه یع فراوانیتوز. 2جدول 

 درصد یفراوان رشته های ورزشی

 1/61 75 بوکس

 5/67 59 یکشت

 1/11 93 پنگ نگیپ

 7/61 77 شنا

 4/9 1 کیمناستیژ

 5/16 64 یباز ریشمش

 111 612 کل

  پژوهشهای یافته

-هنموناز ( %1/61)نفر  75، 1بر اساس جدول شماره 
نفر  59بوکس،  ۀرا ورزشکاران رشت پژوهش های
 ( %1/11)نفر  93کشتی،  ۀرا ورزشکاران رشت%( 5/67)

را  (%7/61)نفر  77 پنگ، پینگ ۀرا ورزشکاران رشت
را ورزشکاران %( 4/9)نفر  1 شنا، ۀورزشکاران رشت

را ( %5/16)نفر  64 ژیمناستیک و تعداد ۀرشت
دادند شمشیربازی تشکیل می ۀورزشکاران رشت

 

 

 یورزشکاران بر حسب گروه سن یع فراوانیتوز. 1جدول 

 درصد تعداد 

 ورزشکاران یسن یها گروه

 26 197 61یال 16
 9/97 47 91یال 61
 4/9 1 71یال 91

 111 612 کل

 

 

از ورزشکاران در % 26؛دهد ینشان م 6جدول شماره 
 61 یدر گروه سن% 9/97سال،  61 یال 16 یگروه سن

 71 یال 91 یدر گروه سن% 4/9 اسال و تنه 91تا 
 .اند گرفتهسال قرار 

 

 یمربوط به انرژی حسی آماری ها شاخص. 3جدول 

 حداکثر حداقل راتییتغ ۀدامن انسیوار انحراف استاندارد نما انهیم نیانگیم

43/59 5/55 33 45/99 23/1193 33 1 33 

 

ی حسی انرژن یانگیم ؛دهدینشان م 9جدول شماره 
و  45/99ار آن یاست و انحراف مع 43/59ورزشکاران 

ی ن حداقل انرژیهمچن ؛است 23/1193انس آن یوار
 .باشد یم 33و حداکثر  1ورزشکاران ی حس

 

 

 مربوط به انرژی شناختیی آماری ها شاخص. 2جدول 

 حداکثر حداقل راتییدامنۀتغ انسیوار انحراف استاندارد نما انهیم نیانگیم

17/56 5/57 51 75/97 39/1112 111 1 111 
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 شناختیی ن انرژیانگیدهد که م ینشان م 7جدول شماره 
و  75/97ار آن یاست و انحراف مع 17/56 ،ورزشکاران

ی ن حداقل انرژیهمچن ؛است 39/1112انس آن یوار
 .باشد یم 111و حداکثر  1شناختی ورزشکاران 

 

 برد و باخت حسی و شناختی با نتیجۀمیانگین انرژی  مستقل برای مقایسۀ تی ننتایج آزمو. 1جدول 
 T p-valueمقدار  df میانگین و انحراف معیار تعداد هاگروه ها  چرخه

 حسی
54/55±45/97 111 برد  

617 171/1  934/1  
25/51±54/96 31 باخت  

 شناختی
 

69/26±41/91 111 برد  
617 19/5  ** 11/1  

44/93±24/99 31 باخت  
 **P<0.01 

 

انرژی  نیانگیمبین دهد می نشان 5جدول شماره 
وجود داری معنابرد و باخت تفاوت  ی با نتیجۀحس
انرژی شناختی با  نیانگیمبین  اما (<p 15/1) ندارد

 11/1)وجود دارد داری معناباخت تفاوت  ونتیجۀ برد 
p<.) 

 

 شناختی با عملکرد ورزشکاران بین انرژی حسی، بررسی رابطۀ. 1جدول 

p-value تعداد ضریب همبستگی پیرسون 
 شاخص

 متغیر
 بین انرژی حسی و عملکرد ورزشی رابطۀ 612 173/1 *163/1

 بین انرژی شناختی و عملکرد ورزشی رابطۀ 612 641/1 **11/1

 *P<0.05 
 **P<0.01 

جدول  ) رسونیپ یب همبستگیج آزمون ضرینتا
با  یانرژی حس نیانگیمبین  دهدمی نشان (2شماره 

 وجود داردمعناداری  رابطۀعملکرد ورزشکاران 

(173/1 r =)،(15/1 p> .) نیانگیمبین همچنین 
 رابطۀنیز انرژی شناختی با عملکرد ورزشکاران 

 (.>11/1 p) ،(= r 641/1) دوجود دارمعناداری 
 

 چرخۀ حسیعملکرد با  راههخروجی آزمون آنالیز واریانس یک . 1جدول 
 F P-valueآماره میانگین مربعات df مجموع مربعات منبع خطا

 **11/1 351/11 362/614 6 159/545 بین گروهی

   137/67 619 317/5119 درون گروهی

    615 454/5253 کل

 **P<0.01 

 

عملکرد  را بینداری معنااختالف  4نتایج جدول شماره
( مثبت، منفی، بحرانی)ورزشکاران در سه موقعیت 

برای نشان  بنابراین ؛(p<11/1) نشان داد چرخۀ حسی
.شداستفاده  دادن این اختالف از آزمون تعقیبی توکی

 
 یحس عملکرد با چرخۀ تعقیبی توکیج حاصل از آزمون ینتا. 2جدول 

 P-value نیانگیاختالف م سیکل حسی یکل حسیس

 مثبت
 *167/1 13651/1 یمنف

61719/5 یبحران  ** 11/1  

 *11/1 91665/9 یبحران یمنف

 *P<0.05 ,  **P<0.01 
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نشان داد (  1جدول شماره ) تعقیبی توکیآزمون نتایج 
های مثبت و منفی بین عملکرد ورزشکاران در موقعیت

 15/1) وجوود دارد  یدار یاخوتالف معنو   چرخۀ حسی
p<.) های مثبت و بین عملکرد ورزشکاران در موقعیت

بین (. >p 11/1)وجود دارد  یدار یبحرانی اختالف معن
و بحرانوی   یهای منفو عملکرد ورزشکاران در موقعیت

 (.>p 11/1)وجود دارد  داریامعناختالف 

-حاصل از آزموون کوای     مقدار 3جدول شماره در 

ارتبواط   دهنودۀ است که نشوان  21/65اسکوئر برابر با 
بوا   چرخوۀ حسوی  ی مختلف ها معناداری بین موقعیت

 (.p<11/1) باشد یممسابقه ( برد و باخت) نتایج

 

 چرخۀ حسیمسابقات با  کای اسکوئر نتیجۀنتایج آزمون . 3جدول 

 چرخۀ حسی
 مسابقه نتیجۀ

 جمع کل
 بازنده برنده 

 مثبت
 113 91 41 فراوانی

 111 3/97 1/25 درصد سطری

 منفی
 19 91 75 یفراوان

 111 1/75 6/57 درصد سطری

 بحرانی
 67 66 6 یفراوان

 111 4/31 9/1 درصد سطری
 612 31 111 جمع کل

 > X2= 6 df= ** 11/1 p-value 65 /21 آزمون کای اسکوئر

 **P<0.01 

 
 چرخۀ شناختیعملکرد با  وجی آزمون آنالیز واریانس یک طرفۀخر. 22جدول 

 F P-valueآماره میانگین مربعات df مجموع مربعات منبع خطا
 **11/1 519/17 225/979 6 991/214 بین گروهی
   522/69 619 763/7346 درون گروهی

    615 5253/454 کل

 **P<0.01 

 

دهود،  نشوان موی   11جودول شوماره   طور کوه   همان
عملکورد ورزشوکاران در سوه     بوین داری معنااختالف 
وجوود   چرخۀ شناختی( مثبت، منفی، بحرانی)موقعیت 

بوورای نشووان دادن ایوون   ، بنووابراین(p<11/1) دارد
.شووداسووتفاده  از آزمووون تعقیبووی توووکی اخووتالف 

 

 چرخۀ شناختیعملکرد با  تعقیبی توکیج حاصل از آزمون ینتا. 22جدول 

 P-value نیانگیاختالف م کل شناختییس کل شناختییس

 مثبت
65171/9 یمنف  ** 11/1  

41241/7 یبحران  ** 11/1  

59563/1 یبحران یمنف  754/1  

 *P<0.05  ,  **P<0.01 
 

هوای  بین عملکورد ورزشوکاران در موقعیوت    دهد،مینشوان  ( 11جدول شوماره  )آزمون تعقیبی توکی نتایج 
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وجوود   داریامعناختالف  چرخۀ شناختیمثبت و منفی 
بین عملکرد ورزشکاران در همچنین (. >p 11/1)دارد 

 داری امعنو اخوتالف  نیز های مثبت و بحرانی موقعیت

بوین  که این اخوتالف  در حالی(. >p 11/1)دارد وجود 
و بحرانوی   یهای منفو عملکرد ورزشکاران در موقعیت

 (.<p 15/1) معنادار نبود
  

چرخۀ شناختیبا  نتیجۀ مسابقاتنتایج آزمون کای اسکوئر . 21جدول   

 چرخۀ شناختی
 نتیجۀ مسابقه

 جمع کل
 بازنده برنده 

 مثبت
 114 62 11 یفراوان

 111 9/67 4/45 درصد سطری

 منفی
 36 54 95 یفراوان

 111 26 91 درصد سطری

 بحرانی
 14 15 6 یفراوان

 111 6/11 1/11 درصد سطری
 612 31 111 جمع کل

 > X2= 6 df= ** 11/1 p-value 71 /31 آزمون کای اسکوئر

 **P<0.01 

 

حاصل از آزمون X2  مقدار ،16جدول شماره  مطابق
ارتباط  نشان دهندۀاست که  31/71اسکوئر برابر یکا

با  چرخۀ شناختیی مختلف ها بین موقعیتمعناداری 
 (.p<11/1) باشد یممسابقه ( برد و باخت) نتایج

 بحث و نتیجه گیری
مختلف  یها افراد در زمان، نظریۀ بیوریتم براساس

دهند و این تغییر  از خود نشان می  رفتارهای متفاوتی
و عملکردهای بیرونی   تواند علت رفتارهای درونی می
نظریۀ . مختلف باشد های زمانها در  متفاوت آن

عملکرد خوب و بد  تواند یممدعی است که  بیوریتم
دف بنابراین هد را در روزهای مختلف تبیین کند؛ افرا

تعیین ارتباط بیوریتم با عملکرد  پژوهشاصلی این 
-  چرخههای انفرادی از نظر ورزشی ورزشکاران رشته

 نظریۀ بیوریتمهای شناختی و حسی مطرح شده در 
 .بود
های آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد یافته
 عملکرد ورزشکاران اشناختی ب ن انرژی حسی ویب که

بودین معنوی کوه     .ددار وجودمعناداری مثبت و  رابطۀ
افزایش سطوح انرژی حسی و شناختی محاسبه شوده  

 ورزشوکاران توسط نرم افزار بیوریتم بر عملکرد بهتور  

ها با مبانی نظری مطرح شوده  این یافته .گذار بودتأثیر
آلفرد تلتشر  ،ویلهلم فلیسکه توسط  نظریۀ بیوریتمدر 
هور  قورار گورفتن    بودنود که معتقد هرمان اسووبودا  و

باعوث   مبنوا در باالی خط بیوریتم  یهاکدام از چرخه
نتوایج   .باشود همسو می ،شودافزایش عملکرد افراد می

نتیجوۀ  را بوین  داری امعنو  تفواوت  آزمون تی مسوتقل 
اموا   دبا انرژی حسی نشان نودا ( برد و باخت) مسابقات

 .ددار بوو در محاسبۀ انرژی شناختی این تفواوت معنوا  
ورزشکاران برنده نسبت انرژی شناختی سطح میانگین 

 .بودبیشتر به ورزشکاران بازنده 
داد بووین  نشوواننتووایج تحلیوول واریووانس یووک راهووه 

چرخوۀ  ( حرانوی ، بنفوی ، ممثبت)های مختلف موقعیت
بیوریتم با عملکرد ورزشکاران تفاوت  و شناختی حسی
 موقعیتدر  چرخۀ حسیکه زمانی .دوجود دارداری معنا

از زمانی  تر نییپا بحرانی قرار دارد عملکرد ورزشکاران
 دقورار دار  و منفوی  مثبوت  موقعیتدر    است که چرخه

عملکرد ورزشکاران هنگوامی کوه   . ( 1جدول شماره )
قرار داشوت بهتور از    در موقعیت مثبت چرخۀ شناختی
و یوا   یمنفو  در موقعیوت  چرخۀ شناختیزمانی بود که 
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همچنین نتایج آزمون  ؛(11شماره  جدول) دبوبحرانی 
شوناختی را بوه    و چرخۀ حسین یب رابطهاسکوئر یکا

 ولاجد) ددار نشان دا امعن نتایج مسابقه اصورت مجزا ب
 .(16و  3شماره 

 رورزشوکاران د  کوه بیشوترین بورد    دادنشوان   نتوایج  
-هچرخدر موقعیت منفی  ن بردو کمتریمثبت  موقعیت
مترین ک. تپیوسته اس وقوع به  حسی و شناختی های

که  است بوده زمانیمربوط به ورزشکاران فراوانی برد 
های شناختی و حسی در موقعیت بحرانی قورار  سیکل
 انجام شده توسط مطالعۀنتایج با  هایافتهاین  .اندداشته

عملکورد   ،به ایون نتیجوه رسوید    هک( 6111)ن مولدوا
 های شناختیهای مثبت چرخهورزشکاران در موقعیت

ور باالتر بوده های مذکو حسی از موقعیت منفی چرخه
ا های احسانی و پارسو همچنین با یافته .همخوانی دارد

روزهای بحرانی کارمندان در  دادنشان میکه ( 1913)
و منفی دچوار کواهش عملکورد بودنود و در روزهوای      

ایون  .همخووانی دارد  ،عملکورد داشوتند   مثبت افزایش
 تمیوریو ب محاسبۀکه ( 6117) تیلور های یافته با یافته

نیوز   دادموی نشان  یشغل حوادث کاهشرا در کارکنان
 .همخوانی دارد

بوا عنووان    پژوهشوی  در (1913)و ربیعی و خواتمی نو  
 کوه  بیوریتم و عملکرد کارکنان، به این نتیجه رسیدند

بین بیوریتم و رضایت شغلی کارکنان داری معناارتباط 
حاضور همخووانی    پژوهشهای وجود دارد که با یافته

 دلیول همسو بودن این نتایج به  رسدبه نظر می  .دارد
و  ایناموه پرسوش  روش از پژوهشوگر هور دو   استفادۀ
افوراد  های بیوریتم ارتباط آن با موقعیت چرخهبررسی 
 .بوده است مطالعهمورد 
که ( 1316)کیایجلی  مطالعۀبا  این پژوهشهای یافته

 موردان در رکوردهای جهانی پرتاب چکش به بررسی 
-های او نشان موی یافته  .همخوانی ندارد پرداخته بود

هوای بیووریتم بور    های مختلف چرخوه تیموقع کهداد 
از دالیول    .نودارد معنواداری   تأثیر ورزشکارانعملکرد 

بررسی  های حاضربا یافته پژوهشعدم همخوانی این 

زیورا او در   .اسوت  بوده کیایجلی پژوهش گذشته نگر 
چنوودین سووال قبوول  مسووابقات نتووایجخووود  پووژوهش

که در حالیدر .ورزشکاران را مورد بررسی قرار داده بود
حاضر عملکرد ورزشوکاران در روز مسوابقه و    پژوهش
نتوایج  های حاضر با  یافته .شدبررسی میمربی  توسط
کوه ااهوار   ( 1319)ن یانوگ و سویدو  ، ریلی  پژوهش
بوی   بیوریتم بر عملکرد ورزشی ورزشکاران زن داشتند

 .همخوانی نداردنیز تأثیر است 
بوا   رحاضو پوژوهش  هوای  از نظر سیکل شناختی یافته

کوه   (1911)ه حسینی و مهدی زادهای پژوهش یافته
 های مختلف چرخوۀ موقعیتکه یجه رسیدند به این نت
ر ارتباط بوده همخوانی عملکرد تحصیلی د ابشناختی 

اهمیوت  ،پوژوهش  از دالیل همسو بودن این دو  .دارد
هوای  حوین فعالیوت  گیوری  تصومیم  درشوناختی   جنبۀ

 .بوده است شناختی
هووای فووراوان توسووط بووا توجووه بووه دریافووت محوور 

های ادراکی ورزشکاران در حین مسابقه و اهمیت جنبه
بازیکنوان عوالوه بور     واایف در عملکردهای حرکتوی 
از لحاظ شناختی و  دبای اجرای الگوهای حرکتی معین،

ی اطالعووات زیووادی را در مووورد موضووع خووود، ادراکوو
زموان بوازی و عوامول دیگور      ،موقعیت حریف، نتیجه

ت را برای آن موقعیت حرکا نیمؤثرترسازمان دهند تا 
حسی تبحر  یهابنابراین هر چه دستگاه .انتخاب کنند

اطالعات ذخیره شده در حافظه  ،بیشتری داشته باشند
تور اسوت و احتموال    ی مشابه غنوی ها محر در مورد 

مد تر انجام و کارآ مؤثرتراینکه فرد حرکات ورزشی را 
اموا   .تر باشد بیشتر اسوت ب نتیجه موفقدهد و در کس
ایزانلوو و   ،(1331) ونوور و موالی  ک تایجبا ن هااین یافته
در زمینوۀ   تجربوی بوه بررسوی   کوه  ( 1912)همکاران 
به این نتیجه پرداختند و  نظریۀ بیوریتمشناختی  چرخۀ
بر عملکورد   تأثیریچرخه شناختی بیوریتم  که رسیدند

 .باشدمغایر می ،شناختی افراد ندارد
-فتهایحاضر با پژوهش  از دالیل ناهمسو بودن نتیجۀ

در مقالوه خوود   همچنوان کوه   ایزانلو و همکاران های 



  11  .....های شناختی و حسی مطرح شده در  ارتباط بین چرخه

 

 

دلیوول یکسووان نبووودن بووهاحتماالً، انوودیووادآوری کوورده
 .بوده است پژوهش در  دوقلوهای مورد آزمایش

زموان   درق ورزشکاران موفو  ون قهرمانا از آنجایی که
 احساسوات مضور بور عملکورد     به کنترل قادر مسابقه

 سوپردن کوه   نود هستند، لذا مربیان بور ایون امور واقف   

 بور  که یافراد به مسابقه حساس طیشرا در مسئولیت

 و ندارنود  کنتورل  دخوو  هوای جوان یهو  احساسوات 
بور   یمنفو  ریتوأث  کننود،  حفظ را خود آرامش توانند ینم

مطلوب ناکسب نتیجۀ  موجب و داشت خواهدعملکرد 
 چرخۀ حسیهای مختلف موقعیت بنابراین .خواهد شد

. باشدثر ؤمتواند در کسب عملکرد بهتر ورزشکاران می
 چرخۀ حسیهای توانند با آگاهی از موقعیتمربیان می

عملکرد  به، ورزشکاران را هاو مدیریت مناسب هیجان
 .تر هدایت کنندمطلوب
نشان داد که ورزشکاران  حاضر پژوهشهای یافته

شناختی و های مورد بررسی در روزهای بحرانی چرخه
عملکرد . ندملکرد بسیار پایینی برخوردار بوداز ع ،حسی

حسی و های ورزشکاران در روزهای مثبت چرخه
و موقعیت بحرانی و منفی بهتر شناختی نسبت به د

افزار از نرم استفاده با توانند رو مربیان می از این .بود
 زمان یبرا را یستیز یهاچرخه تیوضع بیوریتم

 اساس بر و نموده میترس مسابقات و تمرینات

-آماده برای یمناسب برنامۀ شده های مشاهده ترکیب

 تیوضع از افراد یآگاه .ندکنم یتنظ سازی ورزشکاران
 ابزار تواند می آینده و زمان حال در ها ازچرخه کیهر

 های فعالیت دنیبخش و نظم تیریمد یبرا یمناسب

 نیبهتر آن اساس بر بتوان که یاگونه به، باشد یفرد
 را درآینده یتیفعال هر انجام یبرا زمان نیبدتر و

 .کرد ینیبشیپ
 ورزشکاران یشناخت ی وروان یها یژگیو شناخت

 مسابقات یبرا کنانیباز انتخاب در یانمرببه  تواند یم
علل عملکردهای موقتی  و رفتار در ، حساس و مهم

مربیان و  ییآشنا بنابراین .دکن کمکورزشکاران 
 یابزار عنوانبهتواند  می نظریۀ بیوریتم با ورزشکاران

. کنند ورزشی عمل هایتیبرای مدیریت بهتر فعال
پژوهش حاضر عدم کنترل  های محدودیت از یکی

تواند بر عملکرد که می است عوامل محیطی
 پیشنهاد اساس این گذارد باشد، که بر تأثیر ورزشکاران

با کنترل عوامل محیطی و های آینده پژوهش شود می
 .انجام شوندآزمایشگاهی  هایآزمونانجام 
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