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مطالعات طب ورزشی

تأثیر تمرینهای ثبات مرکزی با توپ سوئیسي بر عملکرد شناگران زیرنخبة
نوجوان
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مصطفي زارعي ،1فریبرز هوانلو ، 2رامین نقيزاده

 .1استادیار گروه بازتوانی ورزشی و تندرستی دانشکدة علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید

بهشتی*

 .2دانشیار گروه بازتوانی ورزشی و تندرستی دانشکدة علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی
 .3کارشناسیارشد ،گروه آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،دانشکدة تربیتبدنی و علوم ورزشی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
تاریخ ارسال 1396/04/03

تاریخ پذیرش 1396/08/24

چکیده
مطالعات ،اهمیت تمرینهای ثبات مرکزی در پیشگیری از آسیب را نشان دادهاند؛ اما اطالعات محدودی
درزمینة اثر این تمرینها بر عملکرد شناگران وجود دارد؛ برایناساس ،هدف این پژوهش ،بررسی تأثیر
تمرینهای تقویت ثبات مرکزی بر عملکرد شناگران زیرنخبة نوجوان بود .آزمودنیهای این پژوهش 30
شناگر نوجوان مرد بودند که بهصورت تصادفی در دو گروه تجربی ( 15نفر) و کنترل ( 15نفر) قرار گرفتند.
هر دو گروه قبل و پس از پایان هشت هفته تمرین ،در آزمونهای عملکرد شنا شامل رکورد شنای آزاد 50
کرال سینه ،کرال پشت ،پروانه و قورباغه شرکت کردند .پس از انجام پیشآزمونها ،گروه تجربی تمرینهای
ثبات مرکزی را با استفاده از توپ سوئیسی بهمدت هشت هفته و هفتهای سه روز انجام دادند .از آزمون
تحلیل کوواریانس برای بررسی اثر متغیر مستقل بر رکوردهای شناهای چهارگانه استفاده شد .نتایج نشان
داد که میزان پیشرفت رکورد شناگران گروه تجربی پس از هشت هفته تمرین در شنای آزاد  50کرال سینه،
کرال پشت ،پروانه و قورباغه ،در مقایسه با گروه کنترل بهطور معناداری بیشتر بود .احتماالً تماسنداشتن
پاها با زمین سبب محوریت عضالت ناحیة مرکزی بدن در اجرای تکنیکهای شنا میشود؛ بنابراین ،بهبود
ثبات مرکزی سبب انتقال مؤثر نیرو بین تنه و اندام فوقانی و تحتانی برای پیشروی بدن در آب خواهد شد؛
برایناساس ،میتوان انتظار داشت که افزایش قدرت عضالت ثباتدهندة مرکزی سبب انتقال مؤثرتر نیرو
شود و درنتیجه ،بهبود رکورد را بههمراه داشته باشد؛ ازاینرو ،توصیه میشود که مربیان شنا برای ارتقای
عملکرد ورزشکاران خود از تمرینهای توپ سوئیسی استفاده کنند.
واژگان کلیدی :تمرینهای ثبات مرکزی ،عملکرد شناگران ،توپ سوئیسی.

* نویسندة مسئول

Email: M_zareei@sbu.ac.ir
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مقدمه
شنا ،ورزشی است که در آن پاها با زمین در تماس نیستند .عملکرد شناگران به تولید قدرت
جلوراندن و بهحداقلرساندن مقاومت در حرکت آب بستگی دارد ( .)1بههمیندلیل ،شناگران از
روشهای مختلف تمرینی استفاده میکنند .تمرینهای خشکی بخشی جداییناپذیر از برنامة
تمرینی شناگران هستند که باوجود استفادة بسیار هنوز اثرهای آنها بهخوبی اثبات نشده است (.)2
برخی از پژوهشگران بیان کردهاند که افزایش قدرت عضالنی در خشکی میتواند اثرهای مثبتی بر
عملکرد شناگران در آب داشته باشد ()2؛ برای مثال ،کینر 1و همکاران ( )2015نشان دادند که
همبستگی منفی قویای بین قدرت عضالت اندام تحتانی و رکورد شنای کرال سینه و کرال پشت
وجود دارد و هرچه مسافت شنا (از  15تا  100متر) کمتر باشد ،این همبستگی قویتر است ()3؛ اما
برخی دیگر از مطالعات این فرضیه را رد کردهاند و بیان کردهاند که براساس قاعدة اختصاصیبودن
تمرینها ،انجام تمرین در خشکی تأثیری بر عملکرد شناگران ندارد (.)4
اخیراً ،تمرینهای ثبات مرکزی بهعنوان بخشی از برنامة بدنسازی و آمادگی جسمانی شناگران
درآمدهاند .تماسنداشتن پاها با زمین سبب محوریت عضالت ناحیة مرکزی بدن در اجرای
تکنیکهای شنا میشود ( .)5ثبات مرکزی بیشتر پایهای برای تولید نیروی بیشتر در اندام فوقانی و
تحتانی فراهم میکند .درحقیقت ،استقامت و قدرت بیشتر عضالت ناحیة مرکزی در شناگران
میتواند سبب انتقال مؤثر نیرو از این ناحیه به اندام های تحتانی و فوقانی و پیشرفت در آب شود
( .)2سایبک )1999(2به بررسی تأثیر شش هفته تمرینهای ثبات مرکزی بر عملکرد دانشجویان
شناگر پرداختند .آنها گزارش دادند که گروه تمرینهای ثباتی عملکرد بهتری در پرتاب توپ
مدیسنبال و بهسمت جلو و کنترل پاسچر داشتهاند؛ اما زمان شنای  100یارد شنای کرال سینة
گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معناداری را نشان نداد ( .)6همچنین ،اخیراً یک
مطالعة مروری تأثیرنداشتن تمرینهای ثبات مرکزی را بر عملکرد ورزشکاران نشان داده است (.)7
سختی جداسازی اثرهای اختصاصی تمرینهای ثبات مرکزی بر عملکرد ورزشکاران و همچنین،
فقدان اصل اختصاصیبودن تمرین در این نوع تمرینها ،میتواند دلیل کارایینداشتن این تمرینها
را در ارتقای عملکرد ورزشکاران توجیه کند؛ اما ازطرفدیگر ،پاتیل3و همکاران ( )2012بیان کردند
که شش هفته تمرینهای ثبات مرکزی ،رکورد  50متر شنای آزاد شناگران جوان را افزایش داده

1. Keiner
2. Scibek
3. Patil
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است ( .)8همچنین ،وستون 1و همکاران ( )2015بهبود رکورد  50متر کرال سینه در شناگران
نخبة جوان را پس از انجام  12هفته تمرینهای ثبات مرکزی گزارش کردند .این پژوهشگران
افزایشی نسبی را در فعالیت الکتریکی عضالت پشتی بزرگ ،مایل خارجی و بازکنندههای ستون
فقرات ،پس از انجام این تمرینهای ثبات مرکزی گزارش کردند (.)2
دیگنی 2و همکاران ( )2015نیز بهبود رکورد شناگران پاراپلژی را پس از استفاده از یک دوره
تمرینهای ثبات مرکزی گزارش کردند ( .)9ایزوکا3و همکاران ( )2016نیز اثر آنی تمرینهای ثبات
مرکزی بر عملکرد استارت شناگران را بررسی کردند و کاهش زمان شنای مسافت پنج متر و افزایش
سرعت در همین مسافت را گزارش کردند (.)10
مطالعات نشان دادهاند که استفاده از سطوح ناپایدار مانند توپ سوئیسی ،تاحدزیادی فعالیت عضالت
ناحیة مرکزی را افزایش میدهد؛ برای مثال ،ایمای 4و همکاران ( )2010نشان دادند که انجام
تمرینها روی سطوح ناپایدار ،فعالیت الکتریکی عضالت ناحیة مرکزی بدن را بهطور چشمگیری
افزایش می دهد ( .)11مارشال5و همکاران ( )2005نیز نتایج مشابهی را دراینزمینه گزارش کردند
()12؛ باوجوداین ،در تمام مطالعاتی که اثر تمرینهای ثبات مرکزی بر عملکرد شناگران بررسی
شدهاند ،تمرینهای ثبات مرکزی روی سطوح ثابت انجام شدهاند و بیشتر پژوهشگران از تمرینهایی
مانند پالنک ،پالنک جانبی و پلزدن روی زمین استفاده کردهاند و تاکنون مطالعهای درزمینة تأثیر
تمرینهای ثبات مرکزی روی سطوح ناپایدار مانند توپ سوئیسی بر عملکرد شناگران انجام نشده
است .همچنین ،اهمیت ارتقای رکورد شناگران در مسابقات قهرمانی جهان بهاندازهای است که حتی
یکهزارم ثانیه ،جایگاه شناگران را در سطوح قهرمانی مشخص میکند .بههمیندلیل ،بیشتر مربیان
در تالش هستند تا از آخرین دستاوردهای علمی و بیومکانیکی برای رفع کوچکترین ایرادها و
اصالح آنها و درنهایت ،بهبود بهترین اجرا استفاده کنند؛ بنابراین ،با توجه به این مسئله ،این
مطالعه درنظر دارد به بررسی تأثیر هشت هفته تمرینهای تقویت ثبات مرکزی با توپ سوئیسی بر
عملکرد شناگران زیر نخبة نوجوان بپردازد.

1. Weston
2. Dingley
3. Iizuka
4. Imai
5. Marshall
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روش پژوهش
پژوهش حاضر یک مطالعة نیمهتجربی با طرح پیشآزمون و پسآزمون است .جامعة آماری این
پژوهش شناگران  14تا  16سالة مرد استان تهران بودند .ازمیان این شناگران 30 ،نفر بهطور
هدفمند انتخاب شدند و بهطور تصادفی در دو گروه تجربی ( 15نفر) و کنترل ( 15نفر) قرار گرفتند.
اندازة نمونه در این پژوهش ،با استفاده از وستون و همکاران ()2( )2015تخمین زده شد .با
درنظرگرفتن توان  90درصد در سطح معناداری  ،0/05با استفاده از فرمول برآورد اندازة نمونه برای
تشخیص اختالف میانگین در دو جامعة مستقل (فرمول زیر) ،تعداد  12نفر برای هر گروه نیاز بود.

معیارهای ورود افراد به مطالعه شامل شرکتنداشتن آنها در برنامههای ثبات مرکزی در
تمرینهای گذشته و تمرین منظم حداقل دو بار در هفته و حضور در مسابقات استانی شنا بود.
همچنین ،فقدان مشکالت اسکلتی و عضالنی و نداشتن آسیبدیدگی شدید (با دوری بیش از 28
روز از تمرین و مسابقه) اندام تحتانی و فوقانی در شش ماه گذشته ،از معیارهای دیگر ورود به
مطالعه بودند .آزمودنیها حداقل دارای سه سال سابقة انجام تمرینهای منظم شنا بودند.
آزمودنیهایی که بیش از سه جلسة متوالی یا پنج جلسه درمجموع ،از تمرینها غیبت داشتند یا در
پیشآزمون یا پسآزمون شرکت نکردند ،از مطالعه حذف شدند.
ورزشکاران گروه تمرینی هشت تمرین ثبات مرکزی ازجمله درازونشست روی توپ سوئیسی،
بازکردن پشت روی توپ سوئیسی ،باالآوردن دست و پای مخالف در حالت خوابیده به شکم ،زانوزدن
روی توپ ،کرانچ با بلندکردن یک پا ،اسکات با توپ سوئیسی ،همسترینگ کورل روی توپ ،پل
خوابیده به پشت تکپا و اکستنشن تنه روی توپ را اجرا کردند .تمرینهای ذکرشده از کتاب
تمرینهای ثبات مرکزی استخراج شدهاند (جدول شمارة یک) ( .)13پروتکل تمرین بهمدت هشت
هفته و هر هفته سه جلسه اجرا شد .در این مدت ،گروه کنترل به تمرینهای معمول خود پرداختند.
این تمرینها قبل از انجام تمرینهای شنای عادی آزمودنیها بود .هر هفته نیز سه جلسه تمرین
ثبات مرکزی اجرا شد .پس از هشت هفته ،مجدداً پسآزمون اجرا شد.
تعداد تکرار و مدت انجام تمرینها ،بهتدریج درطول هشت هفته افزایش یافت .قبل از اجرای هر
جلسة تمرین ،شرکت کنندگان شش تا هشت دقیقه گرم کردند و چهار تا پنج دقیقه نیز تمرینهای
کششی را اجرا کردند .این پروتکل در هر دو گروه اجرا شد .مدت زمان تمرین برای گروه تجربی در
هفتة اول  30دقیقه طول کشید و تا  50دقیقه در هفتة پایانی بهتدریج افزایش یافت .تمام
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جلسههای تمرین با نظارت پژوهشگر مطالعة حاضر که دارای مدرک مربیگری شنا نیز است ،انجام
شد (جدول شمارة یک).
جدول  -1برنامة تمرین ثبات مرکزی برای شناگران
هفتة

هفتة

هفتة

هفتة

هفتة

هفتة

هفتة

هفتة

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

بلندکردن دست
و پای مخالف
روی توپ

 2ست با
 6تکرار

 2ست با
 6تکرار

 2ست با
 8تکرار

 2ست با
 8تکرار

 2ست با
 10تکرار

 2ست با
 10تکرار

 2ست با
 12تکرار

 2ست با
 12تکرار

شنای سوئدی
روی توپ

 2ست با
 6تکرار

 2ست با
 6تکرار

 2ست با
 8تکرار

 2ست با
 8تکرار

 2ست با
 10تکرار

 2ست با
 10تکرار

 2ست با
 12تکرار

 2ست با
 12تکرار

زانوزدن روی
توپ

 30ثانیه
با دو
تکرار

 30ثانیه
با دو
تکرار

 35ثانیه
با دو
تکرار

 35ثانیه
با دو
تکرار

 40ثانیه
با دو
تکرار

 45ثانیه
با دو
تکرار

 50ثانیه
با دو
تکرار

 55ثانیه
با دو
تکرار

کرانچ با
بلندکردن یک پا

 2ست با
 6تکرار

 2ست با
 6تکرار

 2ست با
 8تکرار

 2ست با
 8تکرار

 2ست با
 10تکرار

 2ست با
 10تکرار

 2ست با
 12تکرار

 2ست با
 12تکرار

اسکات با توپ
سوئیسی

 2ست با
 6تکرار

 2ست با
 6تکرار

 2ست با
 8تکرار

 2ست با
 8تکرار

 2ست با
 10تکرار

 2ست با
 10تکرار

 2ست با
 12تکرار

 2ست با
 12تکرار

همسترینگ
کورل روی توپ

 2ست با
 6تکرار

 2ست با
 6تکرار

 2ست با
 8تکرار

 2ست با
 8تکرار

 2ست با
 10تکرار

 2ست با
 10تکرار

 2ست با
 12تکرار

 2ست با
 12تکرار

پل خوابیده به
پشت تکپا

 30ثانیه
با  2تکرار

 30ثانیه
با  2تکرار

 35ثانیه
با  2تکرار

 35ثانیه
با  2تکرار

 40ثانیه
با  2تکرار

 45ثانیه
با  2تکرار

 50ثانیه
با  2تکرار

 55ثانیه
با  2تکرار

اکستنشن تنه
روی توپ

 2ست با
 6تکرار

 2ست با
 6تکرار

 2ست با
 8تکرار

 2ست با
 8تکرار

 2ست با
 10تکرار

 2ست با
 10تکرار

 2ست با
 12تکرار

 2ست با
 12تکرار

نام حرکت

زمان رکورد شنای  50متر کرال سینه ،پشت ،قورباغه و پروانة آزمودنیها در گروه کنترل و تجربی،
 24ساعت قبل از شروع تمرین و  24ساعت پس از آخرین جلسة تمرین ،با استفاده از کرنومتر به
ثانیه توسط داوران و پژوهشگر ثبت شدند.
تمام آزمودنیهای حاضر در این مطالعه فرم رضایت داوطلبانه و آگاهانة حضور در این پژوهش را
امضا کردند .همچنین ،این مطالعه توسط کمیتة اخالق در پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
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تأیید شد .بعد از جمعآوری اطالعات ،از نرمافزارهای اس.پی.اس.اس 1.نسخة  21ساخت شرکت
 IBMکشور آمریکا برای تجزیهوتحلیل دادهها استفاده شد .در این پژوهش ،سطح معناداری 0/95
(آلفا برابر با  )0/05درنظر گرفته شد .با استفاده از آزمون شاپیرو -ویلک 2،طبیعیبودن توزیع دادهها
بررسی شد .از آزمون لون برای بررسی فرض همگنبودن واریانسها و از آزمون تحلیل کوواریانس3
برای بررسی اثر متغیر مستقل بر رکوردهای شناهای چهارگانه و بهحداقلرساندن اختالف نمرات
پیشآزمون آزمودنی ها استفاده شد.
نتایج
نتایج ارائهشده در جدول شمارة دو نشان میدهد که در اطالعات جمعیتشناختی آزمودنیها مانند
سن ،وزن ،قد و شاخص تودة بدنی ،تفاوت معناداری بین دو گروه وجود ندارد.
جدول  -2میانگین و انحراف استاندارد ویژگیهای جمعیتشناختی آزمودنیها
گروه متغیر

گروه تجربی ( 15نفر)

گروه کنترل ( 15نفر)

سطح معناداری

سن (سال)

15 ± 1

15 ± 0/05

67

قد (سانتیمتر)

170 ± 5/4

168 ± 4

45

وزن (کیلوگرم)

±58 3/3

±60 1/2

48

)  BMIکیلوگرم بر مترمربع(

20 ± 2/4

±21 1/2

34

با توجه به اینکه تعامل متغیر کووریت (پیشآزمون) و متغیرهای وابسته (رکورد شناهای چهارگانه)
معنادار نبود (جدول شمارة سه) ( ،)P ≤ 0/05از آزمون تحلیل کوواریانس برای بررسی اثر متغیر
مستقل بر رکوردهای شناهای چهارگانه استفاده شد .همانگونهکه جدول شمارة چهار نشان
میدهد ،پس از خارجکردن اثر متغیر کووریت ،اختالف معناداری بین دو گروه کنترل و تجربی
(گروه تمرینی) در هر چهار مادة شنا وجود داشت .بهعبارتدیگر ،هشت هفته تمرینهای ثبات
مرکزی تأثیر معناداری بر رکورد  50متر شنای کرال سینه ،کرال پشت ،پروانه و قورباغة شناگران
نوجوان داشتهاند (p)F)1، 28( = 23/14 ،P = 0/001، η2 = 0/59

1. SPSS
2. Shapiro-Wilk
3.Ancova
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جدول  -3همگنی شیب خطوط رگرسیون
متغیر

آماره F

سطح معنی داری

کرال سینه

2/33

135

کرال پشت
پروانه
قورباغه

1/73
241
1/79

201
628
194

جدول  -4نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای بررسی اثر متغیر مستقل بر رکورد شناگران

کرال سینه
کرال پشت
پروانه
قورباغه

گروه

میانگین و انحراف استاندارد

تجربی
کنترل
تجربی
کنترل
تجربی

37/33 ± 2/10
39/53 ± 3/16
39/24 ± 3/07
42/43 ± 4/16
47/13 ± 4/23

کنترل

51/19 ± 6/12

تجربی

49/24 ± 5/76

کنترل

55/43 ± 6/73

آماره F

سطح معنی داری

توان آزمون

67/25

37

59

28/22

0/000

61

35/32

0/003

46

45/21

0/019

39

بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تمرینهای ثبات مرکزی باعث بهبود معنادار زمان شنای کرال
سینه ،کرال پشت ،قورباغه و پروانه در شناگران پسر نوجوان میشوند .وستون و همکاران
( )2()2015و پاتیل و همکاران ( )2014نیز بهبود رکورد  50متر کرال سینة شناگران نخبة جوان را
پس از انجام تمرینهای ثبات مرکزی گزارش کردند ( .)8همچنین ،گیرولد 1و همکاران ()2007
بیان کردند که شناگران پس از یک دوره تمرینهای قدرتی در خشکی ،رکورد  50مترشان 1/9
درصد کاهش یافته است (.)15
بیشترین اثر در این مطالعه در شناهای کرال سینه و کرال پشت دیده شد .بهبود ثبات مرکزی سبب
انتقال مؤثر نیرو بین تنه و اندام فوقانی و تحتانی برای پیشروی بدن در آب خواهد شد (.)16
بههمیندلیل ،هرچه قدرت عضالت ثبات مرکزی بیشتر باشد ،انتقال نیرو مؤثرتر خواهد بود و
1. Girold
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درنتیجه ،بهبود رکورد شناهای کرال بهبود خواهد یافت ()2؛ برای مثال ،پاتیل و همکاران ()2014
عالوهبر بهبود رکورد  50متر شناگران ،بهبود در طول طیشده توسط یک ضربة دست کرال را نیز
بهدنبال هشت هفته تمرینهای ثبات مرکزی گزارش کردند ( .)8تمرینهای ثبات مرکزی سبب
افزایش پایداری ناحیة پلویک و لگن میشوند .اگر لگن شناگر ناپایدار باشد ،ورزشکار نمیتواند
حداکثر توان را در هر ضربة پا و در هر کشش دست اعمال کند ( .)14همچنین ،زمانیکه عضالت
شکم بهاندازة کافی برای حفظ تعادل شناگر روی آب قوی نباشند ،تنه دربرابر نیروی
بیثباتکنندهای که آب اعمال میکند ،دارای قوس بیشازاندازه میشود و از انتقال مؤثر نیروها
جلوگیری میکند ( .)17ازسویدیگر ،بهنظر میرسد با توجه به مکانیسم شناهای قورباغه و پروانه ،از
قدرت و استقامت عضالت پاها برای پیشرفت در آب بیشتر استفاده میشود و بههمیندلیل ،اندازة
اثر کمتری در این دو شنا مشاهده شده است.
ویژگی متمایز این مطالعه ،استفاده از سطوح ناپایدار (توپ سوئیسی) برای تمرینهای ثبات مرکزی
بود و احتماالً یکی از دالیل اثربخشی تمرینهای این مطالعه نیز همین مسئله بوده است .نوزو1و
همکاران ( )2008نشان دادهاند که فعالیت الکتریکی عضالت عمقی مرکزی بدن درهنگام انجام
تمرینها با توپ سوئیسی ،نسبت به تمرینهای ثبات مرکزی روی زمین بیشتر میشود (.)18
عملکرد عضالت عمقی مانند عرضی شکم و مایل داخلی شکم نقش مهمی در ثبات تنه و ارتقای
عملکرد شناگران دارد ( .)4-2ریواستاوی 2و همکاران ( )2016بیان کردند که میزان فعالیت
الکتریکی عضالت ثبات مرکزی و بهویژه عضلة عرضی شکم ،درهنگام انجام تمرینهای توپ
سوئیسی بیشتر از انجام تمرینهای روی زمین است ()19؛ بنابراین ،میتوان انتظار داشت که
تمرینهای ثبات مرکزی با استفاده از توپ سوئیسی بتوانند بر رکورد شناگران اثرگذار باشد.
3
برخی از مطالعات نیز نتایج متناقضی در مقایسه با یافتههای این پژوهش ارائه کردهاند .سایبک و
همکاران ( )2001تأثیر شش هفته تمرینهای ثبات مرکزی بر عملکرد دانشجویان شناگر را بررسی
کردند .این پژوهشگران گزارش کردند که زمان شنای  100یارد شنای کرال سینة گروه تمرین در
مقایسه با گروه کنترل ،تفاوت معناداری را نشان نداد ( .)6میانگین سن آزمودنیهای این مطالعه
حدود  21سال بود و شاید تفاوت در گروه سنی یکی از دالیل تفاوت نتایج این دو مطالعه باشد.
آزمودنیهای این پژوهش پسران  14تا  16سالة زیرنخبه بودند که برای پیشرفت و بهبود رکورد
خود فرصت بیشتری داشتند؛ اما آزمودنیهای مطالعة سایبک و همکاران دانشجویان حرفهای بودند.
1. Nuzzo
2. Srivastav
3. Scibek
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تاناکا1و همکاران گزارش کردند که انجام تمرینهای قدرتی و توانی در خشکی بر رکورد شناگران
اثر معناداری ندارد ( .)4تفاوت در نوع تمرینهای مورداستفاده در مطالعة تاناکا و همکاران با
تمرینهای ثبات مرکزی میتواند تفاوت در نتایج را توجیه کند .مهدیزاده و محمدی ( )2014نیز
بیان کردند که رکورد  50متر و  100متر شنای کرال سینة دختران جوان ،پس از هشت هفته
تمرینهای ثباتی تغییر معناداری نکرده است .جنسیت متفاوت آزمودنیهای این مطالعه و همچنین،
تفاوت در برنامة تمرینی این مطالعه ،وجوه افتراق آن با مطالعة حاضر است و احتماالً دلیل تناقض
در نتایج است ( .)24همچنین ،پیرسکه 2و همکاران ( )2016در یک مطالعة مروری تأثیرنداشتن
تمرینهای ثبات مرکزی بر عملکرد ورزشکاران را نشان دادهاند (.)7
این مطالعه ،اولین مطالعهای بود که اثر تمرینهای ثبات مرکزی بر شنای قورباغه و پروانه را بررسی
کرده است و بهبود رکورد شناگران پس از تمرینهای ثبات مرکزی در این مواد را نیز نشان داده
است .تفاوتهای بیومکانیکی و تکنیکی بین انواع مختلف شنا وجود دارند ( )20و بهکارگیری
عضالت و الگوی فعالسازی آنها متفاوت است ()21؛ اما بهنظر میرسد که با توجه به درگیری
عضالت ناحیة مرکزی بدن در هر چهار مادة شنا و با توجه به شناوری بدن روی آب و
تماسنداشتن پاها با زمین ( ،)22مکانیسم اثربخشی تمرینهای ثبات مرکزی بر عملکرد شناگران در
تمام انواع شنا یکسان باشد؛ اگرچه در شنای پروانه ،قدرت بیشتر عضالت ناحیة مرکزی و خلفی
بدن اثر بیشتری بر پیشرفت ورزشکار در آب دارد (.)23
بنابر نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر تمرینهای ثبات مرکزی باعث بهبود معنادار زمان شنای
کرال سینه ،کرال پشت ،پروانه و قورباغه در شناگران پسر نوجوان میشوند .تماسنداشتن پاها با
زمین سبب محوریت عضالت ناحیة مرکزی بدن در اجرای تکنیکهای شنا میشود؛ بنابراین ،بهبود
ثبات مرکزی سبب انتقال مؤثر نیرو بین تنه و اندام فوقانی و تحتانی برای پیشروی بدن در آب
خواهد شد .بههمیندلیل ،هرچه قدرت عضالت ثبات مرکزی بیشتر باشد ،انتقال نیرو مؤثرتر خواهد
بود و درنتیجه ،بهبود رکورد را بههمراه دارد؛ بنابراین ،به مربیان شنا توصیه میشود که تمرینهای
ثبات مرکزی را در برنامة تمرینی خود برای بهبود رکورد شناگران قرار دهند.

1. Tanaka
2. Prieske
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 برخی از مطالعات نیز اثر مثبت تمرینهای ثبات مرکزی روی زمین و سطح ثابت را بر رکورد.شود
 همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از توپ سوئیسی در.شناگران نشان دادهاند
 کرال،تمرینهای ثبات مرکزی برای شناگران زیرنخبه میتواند به بهبود رکورد شناهای کرال سینه
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Abstract
Researches has identified the importance of core training in injury prevention.
However, there are limited information about relationship between core stability
and swimmer performance. Therefor the purpose of this study was to determine
the effect of core stability training on performance of sub elite adolescent
swimmers. Thirty male swimmers were randomly allocated in the control (n=15)
and intervention (n=15) groups. The intervention group completed the core
stability training, three times per week for 8 weeks. Analysis covariance were
used for determine the effect of core stability exercise on 50-m
front and back crawl, butterfly, and breast- stroke race. The results showed that
there was significant difference in time of 50-m front crawl and breast- stroke
race, back crawl and butterfly race. According to the results, core muscle
strengthening enhanced the performance in young swimmers projected as
significant improvements in 50-m front crawl and breast- stroke sprint time.
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