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 -1نویسنده مسئول  -کارشناس ارشد تغذیه ورزشی
-2دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی واحد مشهد  ،دانشگاه آزاد اسالمی
-3استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی واحد مشهد  ،دانشگاه آزاد اسالمی
چکیده
پژوهش حاضر نیمه تجربی و کاربردی است که به دو گروه تمرینات تناوبی و تمرینات تداومی وبا استفاده از پیش آزمون و
پس آزمون انجام گردید .جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شناگران زن استخر اندیشه مشهد می باشد که فنون شنا را بطور
حرفه ای آموزش دیده اند ونمونه تحقیق شامل  30نفر شناگر زن که به طور تصادفی از بین داوطلبین واجد شرایط با استناد به
مدارک انتخاب شدند و سپس به دو گروه تمرینات تناوبی HITومعمولی شنا تقسیم شدند.شناگران در دو مرحله آزمون را
انجام داده اند در مرحله پیش آزمون رکورد اولیه ودر مرحله پس آزمون رکورد دوم شناگران ثبت شد.داده های خام با استفاده
از نرم افزار spssمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ونتایج بدست آمده نشان داد تمرینات تناوبی HITبر رکورد 100متر شناگران
زن موثر است()p>0/05
واژگان کلیدی:تمرین تناوبی ,شناگران
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مقدمه
پیشرفت و بهبود رکوردها,تکنیک ها و تاکتیک های ورزشی در یک صد سال گذشته نشانه گسترش وبسط آگاهی های علمی
و دانش محققین ومربیان ورزش است.یافته های علمی در این زمینه,در تنظیم واجرای برنامه های تمرینی قهرمانان ورزشی نقش
مهمی را برعهده داشته اند.از آنجایی که هر روز رکورد تازه ایی در رشته های مختلف ورزشی در مسابقات جهانی و المپیک
به جا گذاشته می شود,متخصصان فیزیولوژی ورزشی برنامه های متعددی را برای تعیین حداقل و حداکثر محرک های موثر
در پیشرفت عملکرد ورزشکاران مورد آزمایش قرار می دهند.چرا که,عالوه بر عوامل وراثتی ,برنامه و روشهای تمرینی نیز
سهم تعیین کننده ای در عملکرد ورزشی دارند.با این وجود اطالعات کمی در مورد میزان مطلوب تمرین برای بهترین اجرا
وجود دارد()1موفقیت در عملکرد ورزشی با عوامل متعددی در ارتباط است که تمرین بخش اصلی آن محسوب میشود
تمرین به مجموعه فعالیتها و حرکتهایی اطالق می شود که باعث افزایش قابلیتها وتوانییهای جسمانی و حرکتی ورزشکار شده,او
را قادر می سازد تا کارایی مطلوبی در اجرای مهارتهای رشته مربوطه داشته باشد,ضمن اینکه تمرین,قابلیتهای روحی –روانی
بویژه اعتماد به نفس ورزشکار را بهبود می بخشد(.)2کارایی تمرینات ورزشی به شدت حجم و تواتر تمرینات و توانایی
ورزشکار بستگی دارد,بنابراین تالشهای بسیاری انجام گرفته است.به گونه ای که بتوان تعادل بین بار تمرینات و تحمل ورزشکار
را کمی کرد.مربیان تالش می کننداین عوامل ضروری را تعدیل کنند تا سازگاری های مطلوب را به حد اکثر
برسانند(.)3تغییرات عضالنی ناشی از فعالیت ورزشی می تواند به وسیله ساختاربرنامه تعدیل شود.دستکاری شدت ومدت
فعالیت و زمان برگشت به حالت اولیه بین وهله های فعالیت نیازهای سلول عضالنی و مسیرهای متابولیکی را تغییر میدهد .قابلیت
وتوانایی فرد در اجرای فعالیت های ورزشی به کارایی دستگاههای مختلف بدن بستگی دارد.به نظر می رسد دستگاههای
بدن,توانایی سازگاری با تحریکات و تغییرات مختلف را دارند و بافت ها خود بر حسب نوع تحریک واردشده و نیازمندی
های بدن,با شرایط جدید سازگار می شوند(.)4
ورزشکاران اغلب به یک برنامه تمرینی برای رسیدن به حداکثر آمادگی در یک دوره زمانی کوتاه نیاز دارند ,در چنین مواقعی
تمرینات تناوبی شدید()HITمورد توجه قرار میگیرند(.)3توانایی برنامه های HITدر بهبود سریع ظرفیت ورزشی و متابولیسم
انرژی عضله اسکلتی به وسیله نویسندگان مختلف بررسی شده است(.)4,5,6,7,3
تمرین تناوبی به صورت دوره های متناوب تمرین-استراحت-تمرین-استراحت اجرا می گردد.در هریک از دوره های تمرین
و استراحت ,متغیرهایی وجود دارندکه با تغییرهر یک از آنها می توان برنامه های مختلف تمرینی را تنظیم نمود.در تمرین
تناوبی ,وجود مرحله های استراحت بین تمرینها باعث باز سازی انرژی و پیشگیری از خستگی زود رس می گردد(.)3توانایی
برنامه تمرینی تناوبی در بهبود سریع ظرفیت ورزشی و متابولیسم انرژی عضله اسکلتی به وسیله نویسندگان مختلف بررسی شده
است()3,6,7,8,9,10,11
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تمرین تناوبی
تمرین تناوبی به صورت دوره های متناوب تمرین-استراحت-تمرین-استراحت ...اجرا می گردد.در هریک از دوره های تمرین
و استراحت ,متغیرهایی وجود دارندکه با تغییرهر یک از آنها می توان برنامه های مختلف تمرینی را تنظیم نمود.در تمرین
تناوبی ,وجود مرحله های استراحت بین تمرینها باعث باز سازی انرژی و پیشگیری از خستگی زود رس می گردد(.)2
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی و کاربردی است که در آن تاثیر متغیر مستقل تمرین تناوبی بر متغیر وابسته رکورد50
مترکرال سینه از طریق آزمایش از نوع پیش آزمون -پس آزمون بررسی می شود .تعداد  45آزمودنی در دامنه سنی  25تا 35
سال ،از میان زنان ناجی غریق انتخاب شده و در غالب دوگروه  15نفری تقسیم می شوند.
جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این پژوهش را تعداد 30آزمودنی در دامنه سنی  25تا  35سال ،از میان شناگران زن تشکیل داده اند و در غالب
دو گروه  15نفری تقسیم شده اند.
(میانگین سن 25 +_35سال  ,وزن 70+_60کیلو گرم و قد )164_+170
متغیرها

شاخص آماری

سن (سال)

25±35

قد (سانتی متر)

170 ±164

وزن (کیلوگرم)

9.7±60.33

روش اجرای پژوهش:
پژوهش حاضر نیمه تجربی و کاربردی است که به دو گروه تمرینات تناوبی و تمرینات تداومی وبا استفاده از پیش آزمون و
پس آزمون انجام گردید .جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شناگران زن استخر اندیشه مشهد می باشد که فنون شنا را بطور
حرفه ای آموزش دیده اند ونمونه تحقیق شامل  30نفر شناگر زن که به طور تصادفی از بین داوطلبین واجد شرایط با استناد به
مدارک انتخاب شدند و سپس به دو گروه تمرینات تناوبی ومعمولی شنا تقسیم شدند.
پس از آگاهسازی آزمودنی ها از مراحل اجرای پژوهش،پرسشنامه سالمت و فرم تعهد شرکت در پژوهش توسط آزمودنیها
کامل شدوبعد از آن قد و وزن آزمودنی هاتوسط ترازوی آزمایشگاهی و دستگاه قد سنج دیجیتال اندازه گیری و ثبت شد.
برای سنجش ترکیب بدن از دستگاه سنجش ترکیب بدن استفاده شد .برای بررسی عملکرد آزمودنی ها از نتایج مقایسه رکورد
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هر فرد در پیش آزمون و پس آزمون بهره گرفته شد  .تمامی متغیرهای فوق ،پیش از شروع تمرینات اندازه گیری شد.
تمرینات بمدت 8هفته و هر هفته  3جلسه و هر جلسه یک ساعت به صورت تمرینات تناوبی HITو معمولی شنا انجام شد62(.
یک دوره تمرین تناوبی HITبر رکورد100متر شناگران تاثیر معنی داری ندارد.
نتایج آزمون تی همبسته (جدول  )1نشان داد تمرین تناوبی تاثیر معنی داری بر رکورد 100متر شناگران دارد (.)p=0/00
جدول .1-نتایج آزمون تی همبسته برای بررسی تاثیر یک دوره تمرین تناوبی HITبر رکورد شنای  100متر شناگران
پارامتر

گروه

رکورد50متر

تناوبی

آزمون
پیش
آزمون
پس
آزمون

میانگین انحراف استاندارد

T

df

Sig

3/12 116/80
7/59

14

0/00

3/07 112/13

یک دوره تمرین معمول شنا بر رکورد  100متر شناگران تاثیر معنی داری ندارد.
نتایج آزمون تی همبسته (جدول )2نشان داد تمرین تداومی تاثیر معنی داری بر رکورد 100متر شناگران دارد (.)p=0/00
جدول .2نتایج آزمون تی همبسته برای بررسی تاثیر یک دوره تمرین تداومی بر رکورد شنای  100متر شناگران
پارامتر

گروه

رکورد100متر

تناوبی

آزمون
پیش
آزمون
پس
آزمون

میانگین انحراف استاندارد

T

df

Sig

1/41 118/00
5/80

14

0/00

1/84 116/33

نتایج آزمون کوواریانس (جدول )3برای مقایسه اثر دو نوع تمرین تناوبی HITو معمول شنا نشان می دهد که در اختالف
معناداری در رکورد 100متر بین دو نوع تمرین تناوبی و معمول شنا وجود دارد ( .)≥p0/05نکته قابل ذکر این است که با توجه
به بهتر بودن مقادیر میانگین در تمرین تناوبی ،این اختالف معناداری بیانگر برتری این نوع تمرین در متغیرهای مذکور است.
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رکورد
 100متر

شنای

تناوبی

11/13
2

معمو

11/33

ل

6

پیش

3/07
6/79

0/01

1/84

آزمون
گروه

93/28
92/23

00/0
00/0

نتایج پژوهش
پژوهش به بررسی تأثیر  8هفته تمرین تناوبی HITبر رکورد  100متر شناگران زن می پردازد .نتایج این پژوهش نشان داد که
 8هفته تمرین تناوبی  HITبر رکورد  100متر ناجیان شناگران زن تأثیر معنا داری دارد .صدیقیان و همکاران در پژوهش به این
نتایج دست یافته اند که تمرینات تناوبی تغییر معنی داری در عملکرد هوازی داوطلبان ایجاد نکرد.
که این نتایج با نتایج پژوهش های انجام شده هم خوانی ندارد .البته این تغییرات را می توان در کوتاه بودن دوره تمرین و نحوه
تمرینات گروه هوازی و سطح باالی آمادگی هوازی افراد (که احتمال دارد به سطح حداکثری با سیستم های قلبی عروقی خود
رسیده باشد) و تفاوت در ورزش انجام شده دانست()7
تمرین تناوبی شدید رویکردی کارا برای بهبود ظرفیت های سیستم های هوازی و بی هوازی هستند.
نتایج این پژوهش با پژوهش های حسینی ( ،)1394سیاه کوبان ( ،)1394حمزه زاده ( ،)1393فرزاد ( ،)1390اسالمی (،)1391
معظمی ( ،)1389معتمدی ()1389که داخل کشور انجام گرفته هم خوانی دارد.
در پژوهش دیگری به بررسی تاثیر تمرینات تناوبی شدید وتمرینات تداومی برشاخص های هوازی وبی هوازی در پسران
ورزشکار پرداخته است .در این پژوهش تعداد 24بازیکن فوتبال دانشگاهی در این مطالعه شرکت کردند .آنان به طور تصادفی
به دو گروه تمرین تناوبی و گروه تداومی تقسیم شدند.
نتایج اینگونه نشان داد که تمرین تناوبی شدید باعث سازگاری های مشابهی در آمادگی قلبی تنفسی و اجرای استقامتی می
شود و همچنین برنامه تمرین تناوبی شدید باعث افزایش همزمان در ظرفیت بی هوازی می شود (.)11
با اینکه این پژوهش در نوع ورزش و جامعه آماری و جنس شرکت کننده ها با پژوهش حاضر متفاوت است ولی نتایج به دست
آمده با پژوهش حاضر هم خوانی داردکه این نشانگر تاثیر گذار بودن تمرینات تناوبی بر بهبود عملکرد اجرا در تمام رشته های
ورزشی می باشد.
آمادگی هوازی به عنوان یک عامل مهم در شناهای استقامتی می باشد.
در تحقیقی که حسینی کاخکی همکاران انجام دادند به مقایسه دو برنامه تمرینی تناوبی و تداومی بر آمادگی هوازی دانش
آموزان  9-12سال انجام داده اند به این یافته ها سیده اند که تمرینات تناوبی آمادگی هوازی پسران 9-12د سال را به طور
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معنی داری بهبود میدهند (.)6
گراس و همکاران ()2007افزایش معنی دار در عملکرد را با سه هفته تمرینات تناوبی شدید از دوچرخه سواران تمرین کرده
گزارش کردند ( )12که نتایج به دست امده با نتایج حاضر هم سو می باشد
مهم ترین یافته پژوهش حا ضر این بود که تمرینات تناوبی سرعتی شدید با وجود حجم بسیار کم میتواند هم اجرای هوازی و
هم اجرای بی هوازی را بهبود بخشد.
از این رو این گونه تمرینات می توانند در برنامه تمرین ورزشکاران گنجاده شوند طبق نتایج این پژوهش و بررسی پژوهش
های انجام شده در رابطه با عملکرد هوازی و ظرفیت توانایی عملکردی شدت فعالیت ورزش و تناوب های ان مهم ترین
عوامل افزایش دهنده توان هوازی هستند.
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