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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 descriptivecorrelated 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 chisquare 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.

2332/2/12 :تاریخ دریافت

،1 عباس صمدی،2غالمرضا شعبانی بهار
3

سجاد مؤمنی پیری

چکیده
بیوریتم عبارت است از چرخههایی که بهصورت منظم در
 احساسات و، دمای بدن، استقامت، هماهنگی،عوامل شناختی
، هدف این پژوهش.عوامل اصلی سهگانۀ بدن اثر گذار است
تعیین ارتباط بیوریتم با عملکرد ورزشی ورزشکاران رشتههای
انفرادی استان همدان از نظر چرخههای شناختی و حسی
 این پژوهش از نوع.مطرح شده در نظریۀ بیوریتم بود
-همبستگی است و جامعۀ آماری آن را کلیۀ ورزشکاران رشته
های انفرادی شرکتکننده در مسابقات استانی همدان در سال
 نفر با میانگین سنی612  تعداد. تشکیل میدادند1931-1931
 برای. بهعنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند61/74± 5/66
اندازهگیری از نرمافزار بیوریتم و پرسشنامۀ عملکرد
، در تجزیه و تحلیل اطالعات.ورزشکاران چاربونیو استفاده شد
 از آزمونهای استنباطی از،عالوه بر شاخصهای آمار توصیفی
 تی مستقل و، کایاسکوئر،جمله ضریب همبستگی پیرسون
 یافتهها نشان داد بین.آنالیز واریانس یک راهه نیز استفاده شد
انرژی شناختی با عملکرد ورزشکاران ارتباط معناداری وجود
 نتایج آزمون کایاسکوئر نیز اختالف معناداری بین نتیجۀ.دارد
مسابقات و موقعیت چرخههای حسی و شناختی نشان داد
همچنین بین نتیجۀ مسابقات و انرژی حسی ارتباط معناداری
 نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه ارتباط.وجود نداشت
معناداری را بین حالتهای مختلف چرخۀ شناختی و حسی با
 موقعیتهای، بهطور کلی.عملکرد ورزشکاران نشان داد
مختلف چرخههای شناختی و حسی میتواند عملکرد
- توجه به موقعیت، بنابراین.ورزشکاران را تحت تأثیر قرار دهد
های مختلف چرخههای شناختی و حسی بیوریتم میتواند در
طراحی بهتر تمرینات و انتخاب ورزشکاران برای شرکت در
.مسابقات حساس به مربیان کمک نماید
 چرخۀ، چرخۀ شناختی، بیوریتم:کلید واژههای فارسی
. استان همدان، عملکرد ورزشی،حسی
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مقدمه
بیوووریتم یکووی از مهوومتوورین موضوووعات در حیط وۀ
شناسایی ارگونومی ذهن است که با شناخت جنبههای
جسمانی ،شناختی و حسی شخص ،میتواند در کاهش
حوادث ،اشوتباهات بودون دلیول اواهری و نوسوانات
عملکردی افراد مؤثر باشد (جواهر دشتی.)1943 ،
بیوریتم عبارت است از چرخههایی که بهصورت منظم
در عوامل شناختی ،بلند پروازی ،هماهنگی ،استقامت،
دمای بدن ،احساسات و سایر عوامل اثر گوذار هسوتند
(روت و کوواوار .)6111،1بوور اسوواس تئووور بی ووریتم،
روزها زندگى همۀ انسان ها از زمان تولد توا مور ،
با آهنگى منظم سپر میشوود کوه الگوو رفتوار
آن ها تابع سه چرخۀ جسمانی ،حسی و شناختی اسوت
که ب توجه به تاریخ دقیق تولد فرد شروع به فعالیوت
میکنند؛ این نظریه در اواخر قرن  13در اروپا ،پوا بوه
عرصۀ اهور گذاشت ولی ابتدا به صوورت متفواوتی از
نسخۀ  1341آن ،به وسویلۀ ویلهلوم فلویس-1361( 6
 )1113در دهو وۀ  1131شوووکل گرفوووت (ایزانلوووو و
همکاران.)1912،
در سال  1131میالدی یوک پزشوک آلموانی بوهنوام
ویلیام فلیس وجود چرخه های بیوریتم در بدن انسوان
را کشف کرد وی پژوهشهای زیادی روی بیموارانش
انجام داد و به وجود چرخههوای  69روزۀ جسومانی و
 61روزۀ حسی در بیماران خود پی برد .بهعنوان مثال:
برای او عجیب بود که چرا کودکانی که دقیقاً همزمان
به یک بیماری عفونی مبتال میشوند ،در زموان هوای
مختلفی بهبود مییابند؟ (ایزانلو و همکاران.)1912،
همزمان با فلیس و بودون اطوالع از نتوایج او ،روان-
شناس دیگری به نوام هرموان اسوووبودا 9در اتوریش

1. Rout and kaware
2.William Fleiss
3. Hermann Swoboda

نتایج دورهای  69روزۀ جسومانی و  61روزۀ حسوی را
بهدست آورد .این نتایج یکسان و مستقل از هم بهطور
شگفت انگیزی به تأیید نظریۀ بیوریتم و عالقهمنودی
دانشوومندانی همچووون زیگمونوود فرویوود و نیووز انجووام
آزمایشات متعددی در این زمینه ،منجر شد (حسوینی؛
مهدیزاده اشرافی.)1911 ،
7
در سال  1361دکتر آلفورد تلتشور بوا بررسوی تووان
یادگیری و قدرت تفکر شاگردان خوود پوس از انجوام
آزمایشات متعدد ،چرخوۀ  99روزۀ شوناختی را کشوف
کرد؛ وی معتقد بود که این ریتم به وسیلۀ ترشح غده-
های خاصی نظیر تیروئید و پینوهآل تنظویم مویشوود
(حسینی؛ مهدیزاده اشرافی .)1911 ،بر اساس نظریۀ
بیوریتم ،هر کدام از چرخوه هوای جسومانی ،حسوی و
شناختی از روز تولد (صفر) شوروع شوده و بوهصوورت
موج سینوسی متناوب حرکت میکنند .هریک از ایون
چرخهها دارای یوک دورۀ زموانی ثابوت و دارای سوه
مرحله؛ شارژ (مثبت) ،گذار (بحران) و منفوی (دشوارژ(
میباشند.
براسوواس نظری وۀ بی ووریتم ،عملکوورد افووراد ،تووابعی از
وضعیت چرخههای زیست آهنگ و ترکیب چرخوههوا
با یکدیگر است (بیکلسانو و همکاران .)6113 ، 5براین
اساس ،روزهاییکه این چرخهها در باالترین نقطۀ این
منحنیها قرارمیگیرند در مرحلۀ فعال منحنی بواالی
خط صفر( قورار دارنود و روزهوایی مطلووب و موفوق
بشمار می روند که توانایی افوراد در حود زیوادی قورار
دارد ،برعکس ،روزهای غیر فعال منحنی (پایین خوط
صفر روزهایی کمانرژی وکسالتبار بشومار مویرونود
(جواهر دشتی)1943 ،؛ بحرانیترین این روزها مواقعی
است که منحنی بیوریتم نزدیک بوه خوط صوفر و در
حال گذر از مرحلۀ فعال به مرحلۀ غیرفعال اسوت کوه
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این روزها لحظۀ بحران یا روزهوای بحرانوی 1نامیوده
میشوند (ایزانلو و همکاران.)1912،
روز بحرانی هر چرخه سبب ناپایداری ،تزلزل ،شوو
و کاهش عملکرد در تواناییهای چرخۀ موجود در این
ناحیه میشود .در بررسیهای متعدد نشوان داده شوده
است که روزهای بحرانی  67ساعت (به اعتقاد برخوی
از پژوهشگران  71ساعت) طول می کشد .در نموودار
بیوریتم ،روزهایی با عنوان روزهای صفر 1وجود دارنود
که ،چرخه از موقعیت منفی به مثبت وارد میشود و از
خط مبنا میگذرد که آن را روز صوفر موینامنود .روز
صفر از لحاظ حساسیت از دورۀ بحرانی ضعیفتر است
و اکثر پژوهشگران این روز را با روز بحرانی همسوان
میدانند.
نقاط بحرانی و صفر مربووط بوه چرخوۀ جسومانی در
روزهای  11/5 ،1و  69قرار میگیرند .نقاط بحرانوی و
صفر چرخۀ حسی در روزهای  17 ،1و  61و در چرخۀ
شووناختی در روزهووای  12/5 ،1و  99واقووع شوودهانوود.
مراحل مختلف یک چرخه در شکل  1نشان داده شده
است (جواهر دشتی.)1943،
فلیس 6معتقد بود که چرخوۀ جسومانی از بافوتهوای
عضوالنی نشوأت مویگیورد .ایون چرخوه بور شوورایط
جسمانی افراد اثر مویگوذارد و گفتوه مویشوود غودۀ
آدرنووال 9در بوودن ،هوومزمووان و هماهنووگ بووا چرخ وۀ
جسمانی کار میکند .مدت زمان دورۀ این چرخوه69 ،
روز است که  11/5روز آن در موقعیت مثبوت و 11/5
روز دیگر آن در موقعیت منفی قرار میگیرد (ایزانلوو و
همکاران)1912،؛ همچنین بر اساس نظریوۀ بیووریتم،
چرخۀ حسی 7بر سیستم عصبی افراد تسولط دارد کوه
احساسات و هیجانهوای افوراد را تحوت توأثیر قورار

1. Critical Days
2. Zero Days
3. Adrenal Gland
4. Emotional Cycle
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میدهد .این چرخه ،تابع یک دورۀ  61روزه مویباشود
که بهصوورت سینوسوی حوول محوور زموان حرکوت
می کند .در مدت زمان  17روز اول (روزهوای دوم توا
چهارم) ،این چرخه در مرحلۀ مثبت میباشد کوه فورد
احساس ایجاد نشاط و خوش بینی دارد و  17روز دوم
(روزهای شانزدهم تا بیست و هشوتم) کوه نموودار در
حالت منفی است امکان کسالت ،بیحوصلگی و کوج-
خلقی وجود دارد (جواهر دشتی.)1943،
چرخۀ شناختی ،5دیگر چرخۀ مهم در نظریۀ بیوریتم است
است که به اعتقاد پژوهشگران از سلولهای مغز نشات
میگیرد و بر قدرت ذهن ،کارکرد مغز و حافظه تأثیرگذار
است .تلیشچر و همکارانش معتقد بودند که غدۀ تیروئید
همگام با چرخۀ شناختی کار میکند و دورهای به مدت
 99روز دارد .هنگامیکه چرخۀ شناختی در باالی خط
مبنا (روزهای دوم تا شانزدهم) ،قرار دارد باعث کارکرد
بهتر مغز ،تصمیمگیری و یادگیری بهتر میشود و مسائل
را بهشیوهای مؤثرتر حل کرده و تصمیمات درستتری
اتخاذ میکند .اما هنگامیکه چرخۀ شناختی در پایین خط
مبنا (روزهای هیجدهم تا سی و سوم) ،قرار میگیرد،
کارکرد مغز پایین آمده و قدرت حافظه ،قضاوت وتوانایی
تفکر فرد کاهش مییابد .بنابراین در چنین حالتیقدرت
تمرکز را برای فرد متزلزل میسازد (ایزانلو و
همکاران1912،؛ سواترا و همکاران  .)6116،پژوهشگران
معتقدند با بهکارگیری نظریۀ بیوریتم قادر خواهند بود در
برنامهریزی بهتر برای کاهش اشتباهات و افزایش
بهرهوری و عملکرد افراد موثر باشند.
حسینی و مهدیزاده (  )1911در بررسی ارتباط بیوریتم با
عملکرد تحصیلی 917نفر از دانشجویان به این نتیجه
رسیدند که باالترین سطح نمرات در وضعیتهایی بود که
چرخۀ شناختی افراد به تنهایی و یا همراه با سایر چرخهها
در باالی خط بحرانی قرار داشت و پایینترین نمرات

5. Intellectual Cycle
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مربوط به زمانی بودکه چرخۀ شناختی در پایین خط صفر

قرار داشته بود.

شکل  .2نواحی مختلف یک چرخۀبیوریتم

در ژاپن و آلمان در روزهای بحرانی به خلبانها و
رانندگان قطارهای سریعالسیر اجازۀ کار داده
نمیشود و حتی در شغلهای حادثهساز بخش
صنعت ،به کارگران در روزهای بحرانی مرخصی
میدهند و این ابتکار باعث کاهش آمار حوادث تا
حدود  %21شده است (جواهر دشتی.)1943 ،
احسانی و پارسا ( )1913با بررسی عملکرد  61نفر
از پرسنل شرکت قطعات تولیدی کارخانههای
خودروسازی به این نتیجه رسیدند که  %41از افراد
مورد آزمایش در روزهای بحرانی خود دچار کاهش
عملکرد بودند و نیز  %45این افراد در روزهای
بحرانی ،کاهش بهرهوری داشتند.
موئور ( )6113در پژوهشی به بررسی ارتباط بین
چرخههای بیوریتم و عملکرد ورزشی تعداد  61نفر
از دانش آموزان ورزشکار  4تیم در سه مرحله در
مسابقات فینال فوتبال پرداخت که نتایج پژوهش
ارتباط معناداری را بین عملکرد و چرخههای
بیوریتم نشان داد.
1
نتایج پژوهش مولدوان ( )6111نشان داد عملکرد
ورزشکاران مرتبط با موقعیت چرخههای بیوریتمی

آنها بود و هنگامی که آزمودنیها در مرحلۀ مثبت
قرار داشتند نسبت به مرحلۀ منفی دارای عملکرد
بهتری بودند.
سین و شارما )6111( 6در پژوهشی به بررسی تأثیر
چرخههای بیوریتم بر حوادث کوارگری  726نفور از
کارکنان ریختهگری پرداختند .نتایج ایون پوژوهش
نشان داد اتفاقات مورد بررسی شامل همۀ صدمات
مرتبط با سیستم اسکلتی ،اختالالت و قطع اعضای
بدن ،درمان یا بستری شدن در بیمارستان که نیاز به
درمان طوالنی داشتن،د با بیوریتم افوراد در ارتبواط
بود (  .(p<0.05همچنین نتایج نشان داد  %46/1از
تصادفات در مورد حوادث جدی ،در روزهای بحرانی
رخ داده است.
تیلور ( )6117با مطالعه بر روی  4636نفر از
کارکنان شرکت برق انگلستان به این نتیجه رسید
که محاسبۀ بیوریتم کارکنان در طی سالهای
 6111تا  6119به کاهش  %45در حوادث شغلی
منجر شد و زمان تصمیم گیری مدیران ارشد با
توجه به روزهای خوب و بد و بحرانی پس از
محاسبه بیوریتم از صحت بیشتری نسبت به قبل از
محاسبه بیوریتم برخوردار بود.

1. Moldovan

2. Singh and Sharma
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مطالعات نشان داده است کارکنانی که با توجوه بوه
بیوریتم و ابعاد آن به انجام وایفه پرداختهاند کمتور
در معرض بروز حوادث قرار میگیرنود و کارکنوانی
که در گروه کنتورل قورار داشوتند بوا نورخ  %91بوا
حووادث شوغلی بیشوتری روبوهرو شودند (حسوینی؛
مهدیزاده اشورافی .)1911 ،ویلوی ( )6119معتقود
است عدم توجه به بیوریتم افراد ،به خصوو بعود
حسی ،از مهمترین عوامل کاهش دهنودۀ رانودمان
یا کیفیت کاری کارکنوان بوهخصوو در مشواغل
اداری است.
سوترا و ویور ( )6116در یک بررسی 15ماهه نشان
دادند روزهای بحرانی بیوریتم افراد عامل اصلی بروز
حوادث ناشی ازکار بوده است.
پیلیانیدس و همکاران )1339( 1به بررسوی ارتبواط
بین رکوردهای جهانی به جای مانده از ورزشکاران
دو میدانی و مسوابقات پورش پرداختنود و از سوال
 1311تا سال  1339تعداد 111رکورد از رکوردهای
موفق آنها را مورد بررسی قرار دادنود .نتوایج ایون
بررسی ارتباط معناداری را بین رکودهوا و بیووریتم
ورزشکاران پیدا نکورد ( . )P>1/11سوی )1331( 6
نشان داد که روز بد و بحرانی برای چرخۀ عاطفی،
عملکرد شغلی فرد را مختل میکند حتی اگر سوایر
چرخهها در وضعیت مناسبی باشند.
کونور و مالی )1331( 9با انجام آزمایشهوایی روی
عملکرد شناختی تعداد  67نفر در زمانهای مختلف
مربوط به چرخۀ شناختی بیووریتم بوه ایون نتیجوه
رسیدند که عملکرد زموان عکوسالعمول ،یوادآوری
آزاد ،یادآوری نشانهها (راهنمایی) ،تجسم شوناختی
فضایی در چرخۀ شناختی در عملکرد باال بود اما از
نظر آماری معنادار نبود.

1. Pillianidis
2.Sipp
3. Connore And Molly
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وارین و لینیگ )1316( 7در پژوهشی با عنوان بررسوی
ارتباط میان صدمات بازیکنان فوتبال و بیووریتم آنهوا
عنوان کردند؛ ارتباط معنا داری مبنی بر وجوود اتفاقوات
و صوودمات فوتبووال بووا روزهووای بحرانووی و صوودمات
بازیکنان وجود ندارد.
کیایجلی )1316 ( 5به بررسی رکوردهوا و عملکورد
کسب شده توسوط  411نفور از ورزشوکاران رشوتۀ
پرتاب چکش مردان در سال های  1319-1344بوا
چرخههای بیوریتم پرداخت که نتایج پوژوهش وی
از نظریۀ بیوریتم حمایت نکرد .هولمس ،کارتریوت،
تیسن و همکاران )1311( 2در مطالۀ خوود دربوارۀ
بیوریتم و عملکرد ورزشکاران بوه بررسوی عملکورد
 66نفر از بازیکنان حرفوهای گلوف پرداختنود و 61
مسووابقۀ آنهووا را در یووک دورۀ  7سوواله (-1341
 )1347مووورد بررسووی قوورار دادنوود و بووه ترسوویم
چرخههای سهگانۀ بیوریتم برای هور کودام از ایون
بازیکنان در روز فینال هر بازی پرداختند؛ نتایج این
پژوهش از ارتباط بین چرخههای بیوریتم و عملکرد
بازیکنان گلف حمایت نکرد.
گولوویچ )1311( 4در مطالعهای که درمورد محویط
بیوریتم و روزهوای بحرانوی انجوام داد توانسوت از
بوویش از  %51اتفاقووات همیشووگی در محوویط کووار
جلوگیری کند.
3
ریمهود بیچو( 1به نقل از تامیین  )1327،با بررسوی
بررسی تأثیر بیوریتم بور عملکورد کوارگرانی کوه از
ماشین هوای کشواورزی در کشوور آلموان اسوتفاده
میکردند به ایون نتیجوه رسوید کوه تنهوا  %6/6از
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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 %34/4در روزهای بحرانی حادث شده بود.
ایزانلووو و همکوواران ( )1912در بررسووی روایووی
چرخههای شناختی بیوریتم دریافتنود کوه عملکورد
شووناختی آزمووودنیهووای مووورد بررسووی از چرخووۀ
شووناختی ارائووه شووده در نظریووۀ بیوووریتم تبعیووت
نمیکنند.
با توجه به نتایج پژوهشهای صورت گرفتوه در زمینوۀ
بیوووریتم ،امووروزه از دانووش بیوووریتم بوورای افووزایش
بهورهوری نیروهووای انسوانی در زمینووههوای مختلفوی
استفاده میشود .در رشتههای حوزۀعلووم ورزشوی نیوز
نتایجی بسیار محدود و متناقضی در مورد کاربرد نظریۀ
بیوریتم در ورزش وجود دارد .از آنجایی کوه ارتبواط دو
متغیوور حسووی و شووناختی بووا عملکوورد ورزشووکاران در
پژوهشهای داخلی حیطۀ علوم ورزشی بررسی نشوده
اسووت ،همچنووین نتووایج ضوود و نقیضووی در برخووی از
پژوهشهای خارجی بهدست آمده اسوت ،محقوق بوه
دنبال این است که آیا بین چرخههای حسی و شناختی
بیوریتم با عملکرد ورزشکاران ارتباط معنواداری وجوود
دارد؟

عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند که پس از جمع-
آوری و حذف پرسشنامههای ناقص ،تعداد آنها
به  612نفر ( )%14کاهش پیدا کرد.

روش پژوهش
با توجه به اهدف و سؤالهای اساسی پژوهش،
روش پژوهش مطالعۀ حاضر از نوع همبستگی می-
باشد که اطالعات آن به روش میدانی جمع آوری
شده است.
جامعه و نمونۀ آماری
جامعۀ آماری پژوهش حاضر را  211ورزشکار
شرکت کننده در مسابقات استانی همدان در رشته-
های کشتی ،شنا ،بوکس ،پینگپنگ ،شمشیر بازی
و ژیمناستیک تشکیل میدادند.
بر اساس جدول کرجسی و مورگان 1و با استفاده از
روش نمونهگیری تصادفی ساده ،تعداد  671نفر به
1. Robert V. Krejcie And Daryle W. Morgan

ابزار مورد استفاده
بهمنظور گردآوری دادهها و مشخص کردن بیوریتم
(شناختی ،حسی) از یک فرم جمع آوری اطالعات،
یک پرسشنامه و نرمافزار بیوریتم استفاده شد:
 -2فرم مشخصات فردی

این فرم محققساخته بود و دادههای مربوط به نوع
رشتۀ ورزشی ،سن و تاریخ تولد ورزشکاران با
استفاده از آن ،جمعآوری شد.
 -1پرسشنامۀ عملکرد ورزشکاران

برای اندازهگیری عملکرد ورزشی آزمودنیها از
پرسشنامۀ پنج سؤالی عملکرد ورزشکاران
(چاربونیو )6111 ،6در مقیاس پنج ارزشی لیکرت
استفاده شد که مربی برای هر ورزشکار بعد از انجام
مسابقه تکمیل میکرد (شعبانیبهار.)1913 ،
پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ  1/31بهدست
آمد .اعتبار صوری پرسشنامه با کسب نظرات 61
نفر از متخصصان علوم ورزشی به تأیید رسید.
همچنین نتایج حاصل از مسابقه نیز به صورت کد
(1و )6بررسی شد؛ بدین صورت که؛ کد  1بهمعنای
برد و کد  6بهمعنای باخت در مسابقه محاسبه شد.
در مسابقاتیکه فرد مقام اول ،دوم و سوم را کسب
میکرد ،کد  1و در غیر اینصورت کد  6برای فرد
منظور میشد
 -3نرم افزار بیوریتم

3

برای ترسیم چرخههای بیوریتم و سطوح انرژی
ورزشکاران در روز مسابقه از نسخۀ فارسی نرم افزار
بیوریتم استفاده شد که با وارد کردن تاریخ تولد

2. Charbonneau
3 . Biorhythm Software
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فرد ،نرمافزار چرخههای بیوریتم را ترسیم میکرد
(پایگاه اطالعرسانی راز چهار فصل .)1931 ،روایی
نرمافزار پس از تطبیق با روش محاسبۀ دستی
چرخههای بیوریتم و نمونههای خارجی در دسترس
آن مورد استفاده قرار گرفت.
با مقایسۀ تاریخ برگزاری مسابقات با موقعیتهای
چرخههای شناختی و حسی ورزشکاران ،اطالعات
مورد نیاز برای پاسخ به سؤالهای پژوهش فراهم
شد .بر اساس چگونگی چرخههای بیوریتم در هر
مسابقه 2 ،حالت مختلف از یکدیگر تفکیک شده
است (شکل:)6
 .1چرخۀ شناختی باالی خط صفر (حالت مثبت) قرار
دارد.
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 .6چرخۀ شناختی پایین خط صفر (حالت منفی) قرار
دارد.
 .9چرخۀ شناختی در محدوده صفر و بحرانی (71
ساعته) قرار دارد.
 .7چرخۀ حسی باالی خط صفر (حالت مثبت) قرار
دارد.
 .5چرخۀ حسی پایین خط صفر (حالت منفی) قرار دارد.
 .2چرخۀ حسی در محدودۀ صفر و بحرانی ( 71ساعته)
قرار دارد.

شکل  .1نواحی مختلف نامگذاری چرخههای بیوریتم

روش اجرا
برای گردآوری دادهها از روش میدانی استفاده شد.
پس از انجام مسابقه ،پرسشنامه در اختیار مربی قرار
میگرفت و مربی با توجه به عملکرد ورزشکاران در
روز مسابقه پرسشنامه را تکمیل میکرد .تاریخ دقیق
تولد ورزشکاران از خود ورزشکاران پرسیده شد .در
نهایت نتایج مسابقه بهصورت برد و باخت ثبت شد.

روشهای آماری
در تجزیه و تحلیل دادهها از آمار و در بررسی
فرضیههای پژوهش از آمار استنباطی نظیر آزمون-
های ضریب همبستگی پیرسون ،تی مستقل ،کای-
اسکوئر ،آنالیز واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی
توکی استفاده شد .تمامی تجزیه و تحلیلهای
1
آماری بهوسیلۀ نرم افزار «اس پی اس اس»
نسخۀ  13و در سطح معناداری ( )p≥1/15انجام

1 . SPSS
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گرفت.
جدول  .2توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونهها بر حسب رشتۀ ورزشی
رشته های ورزشی

فراوانی

درصد

بوکس
کشتی
پینگپنگ
شنا
ژیمناستیک
شمشیر بازی
کل

75
59
93
77
1
64
612

61/1
67/5
11/1
61/7
9/4
16/5
111

را ورزشکاران رشتۀ پینگپنگ 77 ،نفر ( )%61/7را
ورزشکاران رشتۀ شنا 1 ،نفر ( )%9/4را ورزشکاران
رشتۀ ژیمناستیک و تعداد  64نفر ( )%16/5را
ورزشکاران رشتۀ شمشیربازی تشکیل میدادند

یافتههای پژوهش
بر اساس جدول شماره  75 ،1نفر ( )%61/1از نمونه-
های پژوهش را ورزشکاران رشتۀ بوکس 59 ،نفر
( )%67/5را ورزشکاران رشتۀ کشتی 93 ،نفر ()%11/1

جدول  .1توزیع فراوانی ورزشکاران بر حسب گروه سنی
 16الی61
 61الی91
 91الی71
کل

گروههای سنی ورزشکاران

جدول شماره  6نشان میدهد؛ %26از ورزشکاران در
گروه سنی  16الی  61سال %97/9 ،در گروه سنی 61

تعداد

درصد

197
47
1
612

26
97/9
9/4
111

تا  91سال و تنها  %9/4در گروه سنی  91الی 71
سال قرار گرفتهاند.

جدول  .3شاخصهای آماری مربوط به انرژی حسی
میانگین

میانه

نما

انحراف استاندارد

واریانس

دامنۀ تغییرات

حداقل

حداکثر

59/43

55/5

33

99/45

1193/23

33

1

33

جدول شماره  9نشان میدهد؛ میانگین انرژی حسی
ورزشکاران  59/43است و انحراف معیار آن  99/45و

واریانس آن  1193/23است؛ همچنین حداقل انرژی
حسی ورزشکاران  1و حداکثر  33میباشد.

جدول  .2شاخصهای آماری مربوط به انرژی شناختی
میانگین

میانه

نما

انحراف استاندارد

واریانس

دامنۀتغییرات

حداقل

حداکثر

56/17

57/5

51

97/75

1112/39

111

1

111
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واریانس آن  1112/39است؛ همچنین حداقل انرژی
شناختی ورزشکاران  1و حداکثر  111میباشد.

جدول شماره  7نشان میدهد که میانگین انرژی شناختی
ورزشکاران 56/17 ،است و انحراف معیار آن  97/75و

جدول  .1نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسۀ میانگین انرژی حسی و شناختی با نتیجۀ برد و باخت
چرخهها

حسی
شناختی

گروهها

تعداد

برد
باخت
برد
باخت

111
31
111
31

میانگین و انحراف معیار

df

55/54±97/45
51/25±96/54
26/69±91/41
93/44±99/24

مقدار T

p-value

617

1/171

1/934

617

5/19

**1/11

** P<0.01

نتیجۀ برد و باخت تفاوت معناداری وجود دارد (1/11
<.)p

جدول شماره  5نشان میدهد بین میانگین انرژی
حسی با نتیجۀ برد و باخت تفاوت معناداری وجود
ندارد ( ) p>1/15اما بین میانگین انرژی شناختی با

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

رابطۀ بین انرژی حسی و عملکرد ورزشی
رابطۀ بین انرژی شناختی و عملکرد ورزشی

تعداد

ضریب همبستگی پیرسون

p-value

612
612

1/173
1/641

*1/163
**1/11

* P<0.05
** P<0.01

( .) p>1/15(،) r =1/173همچنین بین میانگین
انرژی شناختی با عملکرد ورزشکاران نیز رابطۀ
معناداری وجود دارد (.) p<1/11( ،) r =1/641

نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون ( جدول
شماره  )2نشان میدهد بین میانگین انرژی حسی با
عملکرد ورزشکاران رابطۀ معناداری وجود دارد

جدول  .1خروجی آزمون آنالیز واریانس یک راهه عملکرد با چرخۀ حسی
منبع خطا

مجموع مربعات

df

میانگین مربعات

آمارهF

P-value

بین گروهی
درون گروهی
کل

545/159
5119/317
5253/454

6
619
615

614/362
67/137

11/351

**1/11

** P<0.01

نتایج جدول شماره 4اختالف معناداری را بین عملکرد
ورزشکاران در سه موقعیت (مثبت ،منفی ،بحرانی)

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

جدول  .2نتایج حاصل از آزمون تعقیبی توکی عملکرد با چرخۀ حسی
سیکل حسی

مثبت
منفی

سیکل حسی

اختالف میانگین

P-value

منفی
بحرانی
بحرانی

1/13651
5/61719
9/91665

*1/167
**1/11
*1/11
*P<0.05 , **P<0.01
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نتایج آزمون تعقیبی توکی (جدول شماره  ) 1نشان داد
بین عملکرد ورزشکاران در موقعیتهای مثبت و منفی
چرخۀ حسی اخوتالف معنویداری وجوود دارد (1/15
< .)pبین عملکرد ورزشکاران در موقعیتهای مثبت و
بحرانی اختالف معنیداری وجود دارد ( .) p<1/11بین
عملکرد ورزشکاران در موقعیتهای منفوی و بحرانوی

اختالف معناداری وجود دارد (.) p<1/11
در جدول شماره  3مقدار حاصل از آزموون کوای-
اسکوئر برابر با  65/21است که نشواندهنودۀ ارتبواط
معناداری بین موقعیت های مختلف چرخوۀ حسوی بوا
نتایج (برد و باخت) مسابقه میباشد (.)p>1/11

جدول  .3نتایج آزمون کای اسکوئر نتیجۀ مسابقات با چرخۀ حسی
چرخۀ حسی

فراوانی
درصد سطری
فراوانی
درصد سطری
فراوانی
درصد سطری

مثبت
منفی
بحرانی
جمع کل
آزمون کای اسکوئر

نتیجۀ مسابقه
برنده

بازنده

41
25/1
75
57/6
6
1/9
111
X2=65 /21

91
97/3
91
75/1
66
31/4
31
df=6

جمع کل

113
111
19
111
67
111
612
** p-value <1/11

** P<0.01

جدول  .22خروجی آزمون آنالیز واریانس یک طرفۀ عملکرد با چرخۀ شناختی
منبع خطا

مجموع مربعات

df

میانگین مربعات

آمارهF

P-value

بین گروهی
درون گروهی
کل

214/991
7346/763
454/5253

6
619
615

979/225
69/522

17/519

**1/11

** P<0.01

همانطور کوه جودول شوماره  11نشوان مویدهود،
اختالف معناداری بوین عملکورد ورزشوکاران در سوه
موقعیت (مثبت ،منفی ،بحرانی) چرخۀ شناختی وجوود

دارد ( ،)p>1/11بنووابراین بوورای نشووان دادن ایوون
اخووتالف از آزمووون تعقیبووی توووکی اسووتفاده شوود.

جدول  .22نتایج حاصل از آزمون تعقیبی توکی عملکرد با چرخۀ شناختی
سیکل شناختی

مثبت
منفی

سیکل شناختی

اختالف میانگین

P-value

منفی
بحرانی
بحرانی

9/65171
7/41241
1/59563

**1/11
**1/11
1/754
*P<0.05 , **P<0.01

نتایج آزمون تعقیبی توکی (جدول شوماره  )11نشوان

میدهد ،بین عملکورد ورزشوکاران در موقعیوتهوای

ارتباط بین چرخههای شناختی و حسی مطرح شده در .....

مثبت و منفی چرخۀ شناختی اختالف معناداری وجوود
دارد ( .) p<1/11همچنین بین عملکرد ورزشکاران در
موقعیتهای مثبت و بحرانی نیز اخوتالف معنواداری
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وجود دارد ( .) p<1/11در حالیکه این اخوتالف بوین
عملکرد ورزشکاران در موقعیتهای منفوی و بحرانوی
معنادار نبود (.) p>1/15

جدول  .21نتایج آزمون کای اسکوئر نتیجۀ مسابقات با چرخۀ شناختی
نتیجۀ مسابقه

چرخۀ شناختی

مثبت
منفی
بحرانی
جمع کل
آزمون کای اسکوئر

فراوانی
درصد سطری
فراوانی
درصد سطری
فراوانی
درصد سطری

برنده

بازنده

11
45/4
95
91
6
11/1
111
X2=71 /31

62
67/9
54
26
15
11/6
31
df=6

جمع کل

114
111
36
111
14
111
612
** p-value <1/11

** P<0.01

مطابق جدول شماره  ،16مقدار  X2حاصل از آزمون
کایاسکوئر برابر  71/31است که نشان دهندۀ ارتباط
معناداری بین موقعیتهای مختلف چرخۀ شناختی با
نتایج (برد و باخت) مسابقه میباشد (.)p>1/11
بحث و نتیجه گیری
براساس نظریۀ بیوریتم ،افراد در زمانهای مختلف
رفتارهای متفاوتی از خود نشان میدهند و این تغییر
درونی میتواند علت رفتارهای بیرونی و عملکردهای
متفاوت آنها در زمانهای مختلف باشد .نظریۀ
بیوریتم مدعی است که میتواند عملکرد خوب و بد
افراد را در روزهای مختلف تبیین کند؛ بنابراین هدف
اصلی این پژوهش تعیین ارتباط بیوریتم با عملکرد
ورزشی ورزشکاران رشتههای انفرادی از نظر چرخه-
های شناختی و حسی مطرح شده در نظریۀ بیوریتم
بود.
یافتههای آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد
که بین انرژی حسی و شناختی با عملکرد ورزشکاران
رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد .بودین معنوی کوه
افزایش سطوح انرژی حسی و شناختی محاسبه شوده

توسط نرم افزار بیوریتم بر عملکرد بهتور ورزشوکاران
تأثیرگذار بود .این یافتهها با مبانی نظری مطرح شوده
در نظریۀ بیوریتم که توسط ویلهلم فلیس ،آلفرد تلتشر
و هرمان اسووبودا که معتقد بودنود قورار گورفتن هور
کدام از چرخههای بیوریتم در باالی خط مبنوا باعوث
افزایش عملکرد افراد میشود ،همسو میباشود .نتوایج
آزمون تی مسوتقل تفواوت معنواداری را بوین نتیجوۀ
مسابقات (برد و باخت) با انرژی حسی نشان نوداد اموا
در محاسبۀ انرژی شناختی این تفواوت معنوادار بوود.
میانگین سطح انرژی شناختی ورزشکاران برنده نسبت
به ورزشکاران بازنده بیشتر بود.
نتووایج تحلیوول واریووانس یووک راهووه نشووان داد بووین
موقعیتهای مختلف (مثبت ،منفوی ،بحرانوی) چرخوۀ
حسی و شناختی بیوریتم با عملکرد ورزشکاران تفاوت
معناداری وجود دارد .زمانیکه چرخۀ حسی در موقعیت
بحرانی قرار دارد عملکرد ورزشکاران پایینتر از زمانی
است که چرخه در موقعیت مثبوت و منفوی قورار دارد
(جدول شماره  .) 1عملکرد ورزشکاران هنگوامی کوه
چرخۀ شناختی در موقعیت مثبت قرار داشوت بهتور از
زمانی بود که چرخۀ شناختی در موقعیوت منفوی و یوا
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بحرانی بود (جدول شماره )11؛ همچنین نتایج آزمون
کایاسکوئر رابطه بین چرخۀ حسی و شوناختی را بوه
صورت مجزا با نتایج مسابقه معنادار نشان داد (جداول
شماره  3و .)16
نتوایج نشوان داد کوه بیشوترین بورد ورزشوکاران در
موقعیت مثبت و کمترین برد در موقعیت منفی چرخه-
های حسی و شناختی به وقوع پیوسته است .کمترین
فراوانی برد ورزشکاران مربوط به زمانی بوده است که
سیکلهای شناختی و حسی در موقعیت بحرانی قورار
داشتهاند .این یافتهها با نتایج مطالعۀ انجام شده توسط
مولدوان ( )6111که به ایون نتیجوه رسوید ،عملکورد
ورزشکاران در موقعیتهای مثبت چرخههای شناختی
و حسی از موقعیت منفی چرخههای مذکور باالتر بوده
همخوانی دارد .همچنین با یافتههای احسانی و پارسوا
( )1913که نشان میداد کارمندان در روزهای بحرانی
و منفی دچوار کواهش عملکورد بودنود و در روزهوای
مثبت افزایش عملکورد داشوتند ،همخووانی دارد.ایون
یافته با یافتههای تیلور ( )6117که محاسبۀ بیووریتم
کارکنان را درکاهش حوادث شغلی نشان مویداد نیوز
همخوانی دارد.
ربیعی و خواتمی نوو ( )1913در پژوهشوی بوا عنووان
بیوریتم و عملکرد کارکنان ،به این نتیجه رسیدند کوه
ارتباط معناداری بین بیوریتم و رضایت شغلی کارکنان
وجود دارد که با یافتههای پژوهش حاضور همخووانی
دارد .به نظر میرسد همسو بودن این نتایج به دلیول
استفادۀ هور دو پژوهشوگر از روش پرسوشناموهای و
بررسی ارتباط آن با موقعیت چرخههای بیوریتم افوراد
مورد مطالعه بوده است.
یافتههای این پژوهش با مطالعۀ کیایجلی ( )1316که
به بررسی رکوردهای جهانی پرتاب چکش در موردان
پرداخته بود همخوانی ندارد .یافتههای او نشان موی-
داد که موقعیتهای مختلف چرخوههوای بیووریتم بور
عملکرد ورزشکاران تأثیر معنواداری نودارد .از دالیول
عدم همخوانی این پژوهش با یافتههای حاضر بررسی
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گذشته نگر پژوهش کیایجلی بوده اسوت .زیورا او در
پووژوهش خووود نتووایج مسووابقات چنوودین سووال قبوول
ورزشکاران را مورد بررسی قرار داده بود .درحالیکه در
پژوهش حاضر عملکرد ورزشوکاران در روز مسوابقه و
توسط مربی بررسی میشد .یافته های حاضر با نتوایج
پژوهش ریلی ،یانوگ و سویدون ( )1319کوه ااهوار
داشتند بیوریتم بر عملکرد ورزشی ورزشکاران زن بوی
تأثیر است نیز همخوانی ندارد.
از نظر سیکل شناختی یافتههوای پوژوهش حاضور بوا
یافتههای پژوهش حسینی و مهدی زاده ( )1911کوه
به این نتیجه رسیدند که موقعیتهای مختلف چرخوۀ
شناختی با عملکرد تحصیلی در ارتباط بوده همخوانی
دارد .از دالیل همسو بودن این دو پوژوهش ،اهمیوت
جنبۀ شوناختی در تصومیمگیوری حوین فعالیوتهوای
شناختی بوده است.
بووا توجووه بووه دریافووت محوور هووای فووراوان توسووط
ورزشکاران در حین مسابقه و اهمیت جنبههای ادراکی
واایف در عملکردهای حرکتوی بازیکنوان عوالوه بور
اجرای الگوهای حرکتی معین ،باید از لحاظ شناختی و
ادراکوی اطالعووات زیووادی را در مووورد موضووع خووود،
موقعیت حریف ،نتیجه ،زموان بوازی و عوامول دیگور
سازمان دهند تا مؤثرترین حرکات را برای آن موقعیت
انتخاب کنند .بنابراین هر چه دستگاههای حسی تبحر
بیشتری داشته باشند ،اطالعات ذخیره شده در حافظه
در مورد محر های مشابه غنویتور اسوت و احتموال
اینکه فرد حرکات ورزشی را مؤثرتر و کارآمد تر انجام
دهد و در کسب نتیجه موفقتر باشد بیشتر اسوت .اموا
این یافتهها با نتایج کونوور و موالی ( ،)1331ایزانلوو و
همکاران ( )1912کوه بوه بررسوی تجربوی در زمینوۀ
چرخۀ شناختی نظریۀ بیوریتم پرداختند و به این نتیجه
رسیدند که چرخه شناختی بیوریتم تأثیری بر عملکورد
شناختی افراد ندارد ،مغایر میباشد.
از دالیل ناهمسو بودن نتیجۀ پژوهش حاضر با یافته-
های ایزانلو و همکاران همچنوان کوه در مقالوه خوود

ارتباط بین چرخههای شناختی و حسی مطرح شده در .....

یووادآوری کووردهانوود ،احتماالًبووهدلیوول یکسووان نبووودن
دوقلوهای مورد آزمایش در پژوهش بوده است.
از آنجایی که قهرمانان و ورزشکاران موفوق در زموان
مسابقه قادر به کنترل احساسوات مضور بور عملکورد
هستند ،لذا مربیان بور ایون امور واقفنود کوه سوپردن
مسئولیت در شرایط حساس مسابقه به افرادی که بور
احساسوات و هیجوانهوای خوود کنتورل ندارنود و
نمیتوانند آرامش خود را حفظ کننود ،توأثیر منفوی بور
عملکرد خواهد داشت و موجب کسب نتیجۀ نامطلوب
خواهد شد .بنابراین موقعیتهای مختلف چرخۀ حسی
میتواند در کسب عملکرد بهتر ورزشکاران مؤثر باشد.
مربیان میتوانند با آگاهی از موقعیتهای چرخۀ حسی
و مدیریت مناسب هیجانها ،ورزشکاران را به عملکرد
مطلوبتر هدایت کنند.
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که ورزشکاران
مورد بررسی در روزهای بحرانی چرخههای شناختی و
حسی ،از عملکرد بسیار پایینی برخوردار بودند .عملکرد
ورزشکاران در روزهای مثبت چرخههای حسی و
شناختی نسبت به دو موقعیت بحرانی و منفی بهتر
بود .از این رو مربیان میتوانند با استفاده از نرمافزار
بیوریتم وضعیت چرخههای زیستی را برای زمان
مسابقات و تمرینات ترسیم نموده و بر اساس
ترکیبهای مشاهده شده برنامۀ مناسبی برای آماده-
سازی ورزشکاران تنظیم کنند .آگاهی افراد از وضعیت
هریک ازچرخهها در زمان حال و آینده میتواند ابزار
مناسبی برای مدیریت و نظم بخشیدن فعالیتهای
فردی باشد ،به گونهای که بتوان بر اساس آن بهترین
و بدترین زمان برای انجام هر فعالیتی درآینده را
پیشبینی کرد.
شناخت ویژگیهای روانی و شناختی ورزشکاران
میتواند به مربیان در انتخاب بازیکنان برای مسابقات
مهم و حساس ،در رفتار و علل عملکردهای موقتی
ورزشکاران کمک کند .بنابراین آشنایی مربیان و
ورزشکاران با نظریۀ بیوریتم میتواند بهعنوان ابزاری
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برای مدیریت بهتر فعالیتهای ورزشی عمل کنند.
یکی از محدودیتهای پژوهش حاضر عدم کنترل
عوامل محیطی است که میتواند بر عملکرد
ورزشکاران تأثیر گذارد باشد ،که بر این اساس پیشنهاد
میشود پژوهشهای آینده با کنترل عوامل محیطی و
انجام آزمونهای آزمایشگاهی انجام شوند.
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