3232  بهار و تابستان،) پياپي32( 7  شماره،)سال چهارم (دوازدهم پياپي

دو فصلنامه پژوهش در طب ورزشي و فناوري

اثر ترکیب تمرین مقاومتی ویژه و تمرین معمول شنا بر عملکرد شنای قورباغه
**** سارا زارعکاریزک،*** حیدر صادقی،** مقصود پیری،*1مسعود جوکار
* كارشناس ارشد فيزيولوژي ورزشي دانشگاهآزاد اسالمي واحد تهران مركزي
**استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي
***استاد دانشگاه خوارزمي تهران
****دانشجوي كارشناسي ارشد فيزيولوژي ورزشي دانشگاه خوارزمي
3233/3/3 :تاریخ پذیرش مقاله

3233/6/33 :تاریخ دریافت مقاله

چکیده
 شناگر پسر تيم اميد استان البرز با02 .هدف پژوهش حاضر تعيين اثر تركيب تمرين مقاومتي ويژه و معمول شنا بر عملکرد شناي قورباغه نوجوانان پسر بود
 آزمودنيها پس از. سانتيمتر در اين پژوهش مشاركت داشتند161/8±4/11  كيلوگرم و قد62/56±1/20  وزن،11±1 ميانگين و انحراف استاندارد سني
 بهصورت،) تکنيکي (تعداد استروک) و قدرتي (قدرت عضالت راستكننده ستون فقرات،) متر قورباغه62 آزمونگيري اوليه در متغيرهاي عملکردي (ركورد
 يکهفته تمرين آشناسازي بهمنظور سازگاري.تصادفي به دو گروه تجربي (تركيب تمرين مقاومتي ويژه و معمول) و گروه كنترل (تمرين معمول) تقسيم شدند
 دقيقه گرمكردن16  تمرين شامل.استفاده از جليقه براي تمرين مقاومتي انجام شد و سپس پروتکل تمريني به صورت سهروزدرهفته و بهمدت ششهفته اجرا شد
 در دو گروه تمريني (با استفاده از جليقه تمريني) و گروه كنترل، متري شناي قورباغه با فواصل استراحتي يکدقيقه بين تکرارها62 و هشت تکرار مسافت
 از آزمون كلموگروف– اسميرنوف (𝑺𝑲) جهت. متناسب با پيشآزمون به عمل آمد، دوره تمريني پسآزمون، در پايان.(بدون استفاده از جليقه تمريني) بود
 از آزمون تي همبسته جهت تعيين تغييرات درونگروهي و از تحليل كوواريانس براي مقايسه تفاوت بينگروهي در دو گروه،تعيين طبيعيبودن توزيع دادهها
 تعداد استروک و قدرت، تفاوت معناداري در ركورد شنا،)p≤ 2/26( نتايج نشان داد هرچند عملکرد شنا در هردوگروه بهبود معناداري داشته است.استفاده شد
. در توجيه آن شايد بتوان به حرفهاينبودن آزمودنيها يا پايينبودن شدت تمرين مقاومتي استناد كرد.)p≥ 2/26( عضالت بين دو گروه وجود نداشت
. عضالت راستكننده ستون فقرات، تعداد استروک، عملکرد شناي قورباغه، تمرين مقاومتي ويژه:واژگان کلیدی
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Abstract
The purpose of this study was to determine the effect of combination specific resistance and ordinary
swimming training on Breaststroke swimming performance in young boys. Twenty boys of Alborz province
swimming team age of 13±1 years ,weight 50/ 65±1/02kg and height 159/8 ±4/91cm, participated in this
study. After the initial testing of the performance variable (Fifty-meter record of Breaststroke swimming) ,
technical variable (stroke number) and strength variable (strength of spinal extensor muscles), subjects
were randomly divided in two groups, Experimental group (combination specific resistance and ordinary
swimming training) and control group(ordinary swimming training).A week of familiarization training was
performed to adapt with vest (specific resistance) and then training program were performed for 6 weeks,
three sessions per week .Training program consisted of 15minutes of warmup and 8 repeats of 50 meters
breaststroke with 1minute rest interval between repetitions, in exprimental group (with vest of training) and
control group(without vest of training). At the end of the training, post test was performed in accordance
with the conditions of the pre test. Kolmogorov –Smirnov test was used to determine normality of data
distribution, Paired t-tests was used to determine within group changes and the covariance analysis was
used to compare the progress of dependent variables between the two groups. The results of this study
indicated that although swimming performance was significantly improved in both groups (p≤0.05) ,but there
were no significant differences between the groups in fifty-meter record of Breaststroke swimming, stroke
number and strength of spinal extensor muscles (p≥0.05).It may be attributed to non-professional subjects
or Low-intensity resistance training.
Keywords: Specific resistance training, breaststroke swimming performance, stroke number, spinal extensor muscles
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مقدمه
در برخي رشتههاي ورزشي همچون شنا هدف پيمودن مسافتي معين در كمترين زمان ممکن است .براي
دستيابي به اين مهم ،عالوه بر عوامل فيزيولوژيکي ،تغذيهاي ،روانشناختي ،بيومکانيکي ،وراثتي و جنسيتي،
استفاده از بهترين روش تمريني ،كه نيازمنديهاي آمادگي جسماني و تکنيکي ورزش را جوابگو باشد ،بسيار
مهم است ( .)1تحقيقات نشان داده اند در رشته شنا ،به ويژه شناي سرعتي ،ازميان عوامل آمادگي جسماني،
قدرت ،توان و استقامت در توان بهويژه در تنه و اندام فوقاني و ازميان عوامل تکنيکي ،تواتر و طول ضربه از
مهمترين عوامل تعيينكننده موفقيت هستند( .)0برهميناساس ،از گذشته تا بهحال شناگران از تمرينهاي
مقاومتي با وزنه استفاده ميكردهاند .هرچند اين تمرينها باعث بهبود قدرت عضالني ميشوند ،ممکن است به
دليل شباهت نداشتن به الگوي حركت در مسابقه چه ازنظر تکنيکي و چه ازنظر اصل ويژگي تمرين عملکرد
ورزشکار را بهبود نبخشند( .)5،6،4،1درصورتيكه با توجه به اصل ويژگي تمرين ،تمرينها بايد بهگونهاي
طراحي شوند كه با نوع رشته ورزشي مرتبط باشند ( .)7پژوهشها در رشتههاي ورزشي مختلف مانند راگبي،
فوتبال ،دوو ميداني و ...گوياي اين مطلب هستند كه تمرين مقاومتي ويژه بر تمرينهاي مقاومتي سنتي برتري
دارند ( .)11،12،1،8،7مثالً در دووميداني از سورتمه استفاده ميشود و ورزشکار با بستن سورتمه سعي در
افزايش مقاومت دارد و به بيان ديگر تمرين مقاومتي ويژه انجام ميدهد .در سال  0221جي هريسون و همکاران
پانزده بازيکن راگبي را به دو گروه تمرين مقاومتي ويژه (جسمي را به صورت يدک به خود ميبستند) و گروه
كنترل تقسيم كردند .در پايان هفته ششم افزايش معناداري در سرعت دويدن گروه آزمايشي ديده شد( .)12در
شنا نيز شناگران با بستن تخته به خود يا بستن كشهاي االستيکي به خود و ديواره استخر براي افزايش مقاومت
و بهبود قدرت و درنتيجه توان و ركورد خود ميكوشند ( .)4،1گيرولد و همکاران در سال  0225اثر تمرينهاي
فرامقاومتي ( 1)OSTرا در افزايش قدرت و تمرينهاي فراسرعتي ( 0)OSPرا در افزايش سرعت شناگران
ارزيابي كردند .در هر دوگروه نواري الستيکي ازيکسو به كمر شناگر و ازسوي ديگر به ديواره استخر متصل
بود .با اين تفاوت كه در گروه  OSTشناگر سعي ميكرد با تمام سرعت خالف جهت ديواره شنا كند؛ درنتيجه
تمرين از نوع سرعتي-مقاومتي قلمداد ميشد ،ولي در گروه  OSPشناگر به سمت ديواره شنا ميكرد و
خاصيت ارتجاعي نوار سبب كمک به افزايش سرعت شناگر ميشد؛ از اين رو به آن تمرين سرعتي-حمايتي
گفته ميشد .نتايج اين تحقيق مبين آن بود كه هردوگروه  OSPو  OSTدر بهبود عملکرد ،كارايي بيشتري
نسبت به برنامه تمرين سنتي داشتند ( .)4در سال  1181مهرعليان به مقايسه اثر تركيب تمرين مقاومتي ويژه با
تخته و تمرين معمول با تمرين معمول شنا به مدت  4هفته با  1روزتمرين در هفته بر عملکرد  06و  122متر
كرال سينه پرداخت .نتايج نشان داد تركيب تمرين مقاومتي ويژه با تمرين معمول شنا در گروه تجربي ،باعث
افزايش عملکرد در مسافت 122متر نسبت به گروه كنترل شد( .)1بااينهمه ،در شناي قورباغه وضعيت متفاوت
است و احتمال تداخل تخته يا كش با بدن شناگر در هنگام شنا و برگشتها وجود دارد .در شناي قورباغه،
2. Over speed
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عالوهبر پيشروي ،شناوري بر سطح آب نيز بسيار مهم و تأثيرگذار است .بنابراين نقش و اهميت قدرت در
بهبود ركورد ازيکسو و ضرورت رعايت اصل ويژگي تمرين ازسوي ديگر ،محقق را بر آن داشت كه با استفاده
از جليقه ويژهاي با قابليت كم يا زياد كردن وزن ،عالوهبر رعايت اصل ويژگي تمرين (شناوري در شناي
قورباغه) مقاومت الزم را نيز جهت تمرين قدرتي ويژه اعمال كند و با اجراي يک دوره تمريني در دو گروه
تجربي (تركيب تمرين مقاومتي ويژه و معمول) و گروه كنترل (تمرين معمول) ،عالوهبر تعيين اثر تمرين
مقاومتي ويژه بر عملکرد شناگران قورباغه ،به مقايسه اثر اين نوع تمرين با تمرينات معمول شنا بپردازد .هدف
تحقيق حاضر تعيين اثر تركيب تمرين مقاومتي ويژه و معمول شنا بر عملکرد  62متر شناي قورباغه بود.
روششناسی
 02شناگر پسر تيم اميد استان البرز با ميانگين و انحراف استاندارد سني  ،11±1وزن  62/56±1/20كيلوگرم و
قد  161/8±4/11سانتيمتر ،كه سابقه مشاركت در رقابتهاي شناي سرعتي استاني را داشتند ،در پاسخ به
فراخوان همکاري ،داوطلبانه اعالم آمادگي كردند و پس از پركردن پرسشنامه سابقه پزشکي ورزشي ،براي
بررسي از ميزان سابقه ورزشي و ابتال نبودن به بيماريهاي خاص و سنجش وزن و قد (ترازوي ديجيتالي و
قدسنج مدل سکا ساخت آلمان) براي اجراي پيشآزمون در استخر دانشگاه خوارزمي حاضر شدند و پس از
آزمونگيري اوليه از متغيرهاي عملکردي (ركورد  62متر قورباغه با استفاده از زمانسنج  Q&Qساخت كشور
چين با دقت اندازهگيري  2/21ثانيه) ،تکنيکي (تعداد استروک با استفاده از دوربين فيلمبرداري كانون ساخت
ژاپن) و قدرتي (قدرت عضله مربع كمري با استفاده از دستگاه نيروسنج عضله پشت ،1به طور تصادفي به دو
گروه  12نفره :گروه تجربي (تركيب تمرين مقاومتي و معمول) و گروه كنترل (تمرين معمول بهعالوه حجم
تمرين مقاومتي بدون اعمال مقاومت) تقسيم شدند .سپس يک هفته تمرين آشناسازي براي سازگاري استفاده
از جليقه براي گروه تجربي انجام شد( .جليقه با قابليت كم وزيادشدن وزنه با وزني به اندازه  6درصد وزن بدن
هر شخص ،كه براساس مطالعه راهنما 0طراحي شده بود) .پس از آن پروتکل تمريني به صورت سهروز درهفته
و بهمدت ششهفته اجرا شد .تمرين شامل  16دقيقه گرمكردن و  8تکرار مسافت  62متري شناي قورباغه با
فواصل استراحتي يکدقيقه بين تکرارها ،در دوگروه تمريني (با استفاده از جليقه تمريني) و گروه كنترل (بدون
استفاده از جليقه تمريني) بود .پس از اين مرحله ،تمرينهاي دو گروه كامالً يکسان انجام ميشد( .)1در پايان
دوره تمريني ،آزمون مجدد از متغيرهاي وابسته در موقعيت مشابه با پيشآزمون به عمل آمد.
از ميانگين و انحراف معيار براي توصيف اطالعات و از آزمون كلوموگروف-اسميرنوف براي بررسي طبيعي
بودن توزيع دادهها استفاده شد .در بخش آمار استنباطي براي تغييرات درونگروهي با استفاده از آزمون تي
همبسته محاسبه و براي مقايسه تفاوت بين گروهي در دو گروه تجربي و كنترل از تحليل كوواريانس
) )ANCOVAاستفاده شد.
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نتایج
نتايج نشان داد كه ميانگين همه متغيرهاي آزمايشي در مرحله پسآزمون ،در هردوگروه تجربي و كنترل ،نسبت
به پيش آزمون بهبود پيدا كرده است .اطالعات توصيفي متغيرهاي آزمايشي در جدول  1آمده است.
جدول .3ميانگين وانحراف استاندارد متغيرهاي آزمایشي در پيشآزمون و پسآزمون
گروه

پیشآزمون

پسآزمون

متغیر

تجربي

64/2±5/11

60/1±5/11

كنترل

66/1±5/24

61/1±5/16

تجربي

48±8

45±7

كنترل

44±5

41±4

تجربي

117/4±05/72

104/1±01/14

كنترل

128/8±15/41

111/1±18/62

ركورد 62متر شناي قورباغه (ثانيه)
تعداد استروک دست (تکرار)
قدرت عضله مربع كمري (كيلوگرم)

نتايج آمار استنباطي در هريک از متغيرهاي آزمايشي نيز به اين شرح به دست آمد (جدول )0
در رکورد  05متر شنای قورباغه ،يافتههاي آزمون تي همبسته تفاوت معناداري را بين ميانگين پيشآزمون و
پسآزمون ركورد  62متر شناي قورباغه در هردوگروه تجربي ( )P= 2/201و كنترل ( (P=2/241نشان داد؛
اما نتايج آزمون كواريانس تفاوت معناداري را در ميانگين ركورد دو گروه كنترل و تجربي نشان نداد (.)P≥2/26
در مورد تعداد استروک دست ،يافتههاي آزمون تي همبسته بين ميانگين پيشآزمون و پسآزمون تعداد استروک
دست قورباغه در گروه تجربي ( ) P=2/216تفاوت معنادار و در گروه كنترل تفاوت غيرمعناداري (2/425
= )Pرا نشان داد .نتايج آزمون كواريانس هم تفاوت غيرمعناداري را در ميانگين ركورد دو گروه كنترل و تجربي
نشان داد (.)P≥2/26
در مورد متغییر قدرت عضله مربع کمری ،يافتههاي آزمون تي همبسته تفاوت معناداري را بين ميانگين پيشآزمون و
پسآزمون قدرت عضله مربع كمري در گروه تجربي ( )P=2/108و گروه كنترل ( )P=2/081نشان نداد .نتايج
آزمون كواريانس هم تفاوت غيرمعناداري را در ميانگين ركورد دو گروه كنترل و تجربي نشان داد (.)P≥2/26
جدول .3نتایج آزمون تي همبسته و آزمون کواریانس در متغيرهاي آزمایشي
متغیر

گروه

میزان تي

میزان df

میزان p

میزان f

ركورد 62متر شناي

تجربي

0/711

1

2/201

176/50

قورباغه (ثانيه)

كنترل

0/186

1

2/241

تعداد استروک دست

تجربي

0/5

1

2/216

(تکرار)

كنترل

2/881

1

2/425

قدرت عضله مربع كمري

تجربي

1/708

1

2/108

(نيوتن)

كنترل

1/150

1

2/081

36

میزان df

میزان p

1

2/111

14/07

1

2/128

115/44

1

2/110
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بحث و نتیجهگیری
نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه ركورد  62متر قورباغه در هردوگروه تجربي و كنترل بهبود معناداري پيدا
كرده است .اما بين دو گروه تفاوت معناداري در اين زمينه وجود نداشت .اين يافتهها با يافتههاي تحقيق گي
رولد و همکاران ( )4كه بهوسيله كشهاي تمريني با تواتر  1جلسه در هفته و بهمدت  1هفته در آب انجام شد
و افزايش معنادار در عملکرد  122متر كرال سينه را نشان داد ( )11و همچنين با يافتههاي پژوهش تاسينت و
همکاران كه تمرين مقاومتي ويژه بهوسيله دستگاه  MADرا روي شناگران با تواتر  1جلسه در هفته و به مدت
 11هفته بررسي كردند و افزايش معنادار را در عملکرد شناي  122متر كرال سينه نشان دادند ( )14همخواني
نداشت .اين ناهمسويي در پژوهش حاضر و مطالعات مزبور گوياي اين است كه احتماالً مسافت شناي 122
متر يا نخبهبودن شناگران پژوهشها علت اين تفاوت است .ازسوي ديگر ،اين نتايج با يافتههاي پژوهش اسين
آسپنز و همکاران كه تمرينات مقاومتي (در خشکي) و اينتروالهاي استقامتي در آب را عالوه بر تمرينات
معمول اعمال كردند و بعد از  11هفته هيچ تغيير معناداري را در عملکرد شناي 62متر كرال سينه مشاهده
نکردند همخواني داشت ( .)16احتماالً كافينبودن شدت تمرينات مقاومتي در هردو پژوهش ،دليلي براي معنادار
نبودن نتايج بوده است .بااينحال افزايش هرچند غيرمعنادار عملکرد در گروه تجربي را ميتوان اينگونه تفسير
كرد كه تركيب تمرين مقاومتي ويژه و معمول ازطريق افزايش كارايي سيستمهاي انرژي (بهخصوص
گليکوليتيک) ،فرايند هاي بافرينگ و تغييرات عصبي موجب افزايش استقامت عضالني و استقامت در توان شده
است كه نيازهاي زيست حركتي براي عملکرد  62متر قورباغه هستند( .)10ازطرفي ،شباهت ميانگينهاي دو
گروه كنترل و تجربي و معنادارنبودن تفاوت بين آنها را احتماالً ميتوان به حرفهاينبودن شناگران نسبت داد و
خاطرنشان كرد كه خود تمرينات شناي قورباغه در مدت  5هفته تاحدي باعث بهبود تکنيک و درنتيجه بهبود
ركورد در هردوگروه شده است .به نظر ميرسد عوامل متعددي ازجمله كوتاهبودن مدت تمرين و ناسازگاري
گروه تجربي با جليقه يا كمبودن شدت تمرينات تخصصي مقاومتي در اين زمينه تأثيرگذار بودهاند .در بررسي
ميزان استروک ،اگرچه نتايج پسآزمون پژوهش حاضر كاهش تعداد استروک را كه خود شاخصي از بهبود
تکنيک است ،در هردوگروه نشان داد ،اين كاهش بهترتيب در گروه تجربي و كنترل معنادار و غيرمعنادار بود.
اين نتايج با پژوهش بارباسا و همکاران همسو بود كه بهترتيب كاهش و افزايش تعداد و طول استروک را در
اثر تمرين مقاومتي نشان دادند ( .)15در توجيه كاهش تعداد استروک در پژوهش حاضر شايد بتوان به
سازگاريهاي عصبي همچون بهبود پتانسيل رفلکسي ،افزايش عملکرد عضالت همکار 1و كاهش عملکرد
عضالت مخالف 0و فراخواني بيشتر واحدهاي حركتي اشاره كرد كه خود ازطريق كاهش تعداد و افزايش ميزان
طول استروک سبب بهبود اقتصاد حركت و بهبود عملکرد شده است (. )15با وجود اين پژوهش حاضر نشان
داد كه بين نتايج تعداد استروک در دو گروه تفاوت معنادار نبود .احتماالً ازآنجاكه اجراي شناي قورباغه بهتنهايي
نيز ازطريق بهبود تکنيک (انجام كچ قوي) و سرخوردن بهتر تاحدي در كاهش ميزان استروک سهيم است ،اين
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نتيجه حاصل شده است .اگرچه نتايج پسآزمون افزايش قدرت عضالت راستكننده ستون فقرات (مربع كمري)
را در دو گروه تجربي و كنترل نسبت به پيشآزمون نشان داد ،اين افزايش معنادار نبود و درمجموع نيز تفاوت
معناداري بين دو گروه وجود نداشت .شايد بتوان علت اين نتيجه را در كوتاهي مدت تمرين و كمي شدت
تمرين جستوجو كرد.
نتیجهگیری
در جمعبندي كلي ميتوان گفت كه در پژوهش حاضر ،اگرچه نتايج حاصل از متغيرهاي ميزان استروک و
قدرت عضالني كه در تعيين عملکرد شنا از عوامل مهم قلمداد ميشوند ،ازنظر آماري معنادار نبودند و ميزان
تفاوت ركورد  62متر نيز بين دو گروه معنادار نبود ،بههرحال بايد به اين نکته توجه كرد كه صرفنظر از
معناداري آماري ،افزايش غيرمعنادار در نتايج گروه تجربي نسبت به گروه كنترل هم ميتواند بسيار ارزشمند
باشد؛ زيرا گاهي اختالف در چندصدم ثانيه سرنوشت توزيع مدالهاي شناگران را تعيين كند .بنابراين باتوجه
به نتايج پژوهش حاضر و افزايش عملکردي كه بر اثر تركيب تمرينات مقاومتي ويژه با تمرينات معمول بهدست
آمده است ،ميتوان نتيجه گرفت كه اين تمرينات روشي بهينه قلمداد ميشوند و ميتوان به مربيان شنا پيشنهاد
كرد كه براي افزايش عملکرد شناگران خود در برخي قسمتهاي تمرين از جليقههاي شنا استفاده كنند .با اين
همه ،ازآنجاكه در پژوهش حاضر احتماالً يکي از داليل مهم معنادارنشدن تفاوت نتايج بين گروهها حرفهاي
نبودن آزمودنيها بود ،پيشنهاد ميشود پژوهشگران بعدي در مطالعۀ خود آزمودنيهاي حرفهاي را بهكار گيرند.
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