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تأثیر تمرینات ثبات مرکزی بر آمادگی حرکتی ورزشکاران نخبة گلبال
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 .2استادیار بازتوانی ورزشی و تندرستی ،دانشکده علوم ورزشی و تندرستی ،دانشگاه شهید
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هشت هفته تمرينهای ثبات مرکزی بر آمادگی حرکتی بازيکنان نخبة
گلبال انجام شده است 26 .ورزشکار نخبة گلبال با دامنة سنی  25تا  45سال آزمودنیهای اين پژوهش را
تشکیل دادند .اين بازيکنان بهصورت هدفمند انتخاب شدند و بهطور تصادفی در دو گروه تجربی ( 13نفر)
(نُه مرد و چهار زن) و کنترل ( 13نفر) (نُه مرد و چهار زن) قرار گرفتند .برای ارزيابی تعادل ايستا ،تعادل
پويا ،عملکرد اندام تحتانی ،توان اندام فوقانی و عملکرد حرکتی ،بهترتیب از آزمونهای تعادل ايستای
لکلک ،تعادل پويای وای ،سه پرش تکپا ،مسافت پرتاب مديسنبال و سرعت پرتاب توپ گلبال استفاده
شد .هر دو گروه قبل و پس از پايان هشت هفته تمرين ،در آزمونهای عملکردی شرکت کردند .گروه تجربی
تمرينهای ثبات مرکزی را با استفاده از توپ سوئیسی بهمدت هشت هفته و هفتهای سه روز و گروه کنترل
تمرينهای عادی گلبال را انجام دادند .برای تحلیل دادهها و با توجه به فرض توزيع طبیعی دادهها ،همگنی
شیب خطوط رگرسیون ،و رابطة خطی بین متغیر کووريت و وابسته ،از آزمون تحلیل کوواريانس در سطح
معناداری  0/05استفاده شد .نتايج آزمون تحلیل کوواريانس نشان داد که میانگین تعديلشدة تعادل ايستای
گروه تمرينهای ثبات مرکزی ( )M = 3/20با گروه کنترل ( )M = 2/35تفاوت معناداری وجود دارد
( .)F)1، 23( = 33/66 ،P = 0/000 ،η2= 0/59همچنین ،بین میانگین تعديلشدة تعادل پويا در گروه
تمرينهای ثبات مرکزی ( )M = 79/8با کنترل ( )M = 75/4ورزشکاران نخبه تفاوت معناداری وجود دارد
( .)F)1، 23( = 14/04 ،P = 0/001 ،η2= 0/38بین میانگین تعديلشدة سرعت پرتاب ،مسافت پرتاب توپ
مديسنبال از جلو و عقب در گروه تمرينهای ثبات مرکزی و کنترل نیز تفاوت معناداری وجود دارد
( .)P = 0/001تأثیر مثبت تمرينهای ثبات مرکزی بر آزمون غربالگری عملکرد حرکتی بازيکنان گلبال ،بر
نقش سازندة اين تمرينها در آمادگی حرکتی تأکید دارد .نتايج پژوهش توصیه میکند از تمرينهای ثبات
مرکزی درکنار تمرينهای عادی گلبال بهعنوان شیوة مؤثری برای ارتقای عملکرد حرکتی و پیشگیری از
آسیب استفاده شود.
واژگان کلیدی :ثبات مرکزی ،تعادل ،عملکرد حرکتی ،گلبال

* نویسندة مسئول
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مقدمه
طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت 1،نزدیک به  ۴۵میلیون نفر درسراسر دنیا نابینا هستند و 13۵
میلیون نفر ازنظر بینایی ناتوان هستند و نیازمند کمک هاي اقتصادي و اجتماعی هستند ( .)1فرد
نابینا از اولین و پرکاربردترین حس محروم است .حسهاي دیگر اطالعات باارزشی را فراهم میکنند؛
اما این حس بینایی است که قابلاطمینانترین و جزئیترین اطالعات را دربارة محیط اطراف
بهسرعت دراختیار فرد قرار میدهد و نزدیک به یکسوم پردازشهاي مغز انسان را بهخود اختصاص
میدهد ( .)3-2با چشمان بسته ،نوسانات بدن یک فرد سالم در حالت ایستاده  2۰تا  ۷۰درصد
نسبت به زمانیکه چشمها باز هستند ،افزایش مییابد ( .)۴،۵همچنین ،بینایی اهمیت ویژهاي در
کنترل حرکتی و تعادل دارد و اغلب مهمتر و برجستهتر از دیگر منابع اطالعاتی است (.)6،۷
زمانیکه یکی از سیستمهاي درگیر در کنترل قامت کاهش مییابد و فعالیت خود را ازدست
میدهد ،افت عملکرد در مکانیسمهاي دیگر کنترل قامت وجود دارد .فقدان بینایی عالوهبر ایجاد
تغییرات در کنترل قامت ،به افزایش وابستگی اجتماعی ،محدودیت در انجام فعالیتهاي روزانه،
کاهش اعتمادبهنفس و کاهش آمادگی جسمانی منجر میشود (.)8
گلبال 2ورزشی است که هانز لورنزن 3در سال  19۴6براي کمک به بازتوانی و ارتقاي آمادگی
جسمانی نابینایان اختراع کرد .این ورزش از پارالمپیک تورنتو در سال  ،19۷6وارد بازيهاي
پارالمپیک شد .درحالحاضر نیز  112کشور عضو اتحادیة ورزشهاي نابینایان هستند و در رشتة
گلبال فعالیت میکنند .در این ورزش ،دو تیم سهنفره با هم بهرقابت میپردازند .هدف بازیکنان هر
تیم ،پرتاب یک توپ  1/2۵۰کیلوگرمی زنگدار بهسمت دروازة حریف و زدن گل است (.)9
مطالعات نشان دادهاند که ورزشکاران نخبة گلبال به قدرت انفجاري اندام تحتانی و فوقانی ،سرعت،
تعادل ،قدرت عضالنی و استقامت عضالنی باالیی نیاز دارند ( .)1۰،11مربیان نیز تمرینهاي مختلفی
را براي ارتقاي عملکرد بازیکنان گلبال بهکار میگیرند .اخیراً مطالعات بسیاري به بررسی تأثیر
تمرینهاي ثبات مرکزي بر عملکرد حرکتی ورزشکاران رشتههاي گوناگون پرداختهاند و اثرهاي
مثبت این تمرینها را گزارش کردهاند ()12؛ براي مثال ،الکردي )2۰16(۴نشان داد که تمرینهاي
ثبات مرکزي نقش مؤثري د ر تعادل ایستا و بازیابی تعادل ایستا و سرعت شوت در ورزشکاران

1. World Health Organization
2. Goalball
3. Hanz Lorenzen
4. El-Kerdi
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فوتبال دارند ( .)13تانتاوي )2۰11(1در بررسی اثرهاي تمرینهاي ثبات مرکزي بر برخی متغیرهاي
فیزیکی و سطح عملکرد کاتاکاران گزارش کردند که اضافهشدن تمرینهاي ثبات مرکزي در برنامة
تمرینی کاتاکاران باعث ارتقاي متغیرهاي فیزیکی و سطح اجراي این ورزشکاران شده است (.)1۴
نسر2و همکاران ( )1۵نیز پژوهشی را با عنوان «ارتباط میان ثبات مرکزي و سطح عملکرد و اجراي
ورزشکاران فوتبال» انجام دادند .نتایج نشان داد که ثبات مرکزي تأثیر زیادي بر عملکرد ،اجرا و
سرعت پرتاب توپ دارد.
طبق پژوهشهاي موجود ،ثبات لگن و تنه براي تمامی حرکات اندام فوقانی و تحتانی ضروري است
و عضالت تنه قبل از عضالت اندامها فعال میشوند تا ستون مهرهها را بهعنوان ساختاري براي
حرکات عملکردي ثبات بخشند ( .)16این ناحیه بهعنوان رابط ،با انتقال مؤثر نیروهاي تولیدشده در
اندام تحتانی ،به اندام فوقانی ازطریق تنه به اجراي ورزشی کمک میکند ( .)12-1۷ثبات مرکزي
نقشی محوري در عملکرد مؤثر بیومکانیکی دارد و جزء مهمی در حداکثر کارایی و عملکرد
ورزشکاران و پیشگیري از آسیب ورزشی محسوب میشود .بهدلیلاینکه ناحیة مرکزي نقطة انتهایی،
محل اتصال و دریافت نیرو از تمام زنجیرههاي حرکتی درحین انجام تمامی فعالیتهاي دینامیک
ازجمله فعالیتهاي ورزشی است ،کنترل قدرت ،تعادل و حرکت بخش مرکزي بدن ،عملکرد زنجیرة
حرکتی اندام فوقانی و تحتانی را بهحداکثر خواهد رساند ( .)18مطالعات بسیاري به بررسی تأثیر
تمرینهاي ثبات مرکزي بر عملکرد حرکتی ورزشکاران رشتههاي گوناگون پرداختهاند؛ اما تاکنون
مطالعهاي به بررسی تأثیر تمرینهاي ثبات مرکزي بر عملکرد حرکتی بازیکنان گلبال نپرداخته
است؛ بنابراین ،در این پژوهش به بررسی تأثیر هشت هفته تمرینهاي ثبات مرکزي بر شاخصهاي
آمادگی حرکتی بازیکنان گلبال شهر تهران پرداخته خواهد شد.
روش پژوهش
روش پژوهش مطالعة حاضر ،نیمهتجربی و کاربردي است 26 .ورزشکار نخبة گلبال در کالس
پزشکی ورزشی ب  2و ب  3با سابقة بیش از سه سال فعالیت در رشتة گلبال و انجام سه جلسه
تمرین در هفته ،آزمودنیهاي این پژوهش را تشکیل دادند .ورزشکاران کالس ب  2را کمبینایان
درحدزیاد تشکیل میدهند  .این افراد توانایی تشخیص اشیا را تا فاصلة دومتري دارند؛ یعنی دقت
دید  2/6۰دارند .ورزشکاران کالس ب  3کمبینایان درحدکم هستند .این ورزشکاران میتوانند اشیا

1. Tantawi
2. Nesser
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را در فواصل دو تا شش متري ببیند و دقت دید آنها از  2/6۰تا  6/6۰است و بهعبارتدیگر ،میدان
دید پنج تا بیست درجه دارند .مطابق قوانین سیستم کالسبندي فدراسیون جهانی ورزشهاي
نابینایان و کم بینایان ،بعضی ورزشکاران اندکی دید از ورزشکاران دیگر کمتر یا بیشتر دارند؛ اما
ورزشکاران هر دو کالس میتوانند در ورزش گلبال شرکت کنند .شرکتکنندگان مطالعة حاضر این
شرایط ورود به پژوهش را داشتند :داشتن حداقل سه سال سابقة تمرین ورزش گلبال ،شرکت در
لیگ گلبال کشور ،سه جلسه تمرین منظم در هفته ،نداشتن نقص در سیستم شنوایی ،نداشتن
شکستگی در اندام تحتانی ،نداشتن اسپرین مچ پا و آسیب سر.
این بازیکنان بهصورت هدفمند انتخاب شدند و بهطور تصادفی در دو گروه تجربی ( 13نفر) (نُه مرد
و چهار زن) و کنترل ( 13نفر) (نُه مرد و چهار زن) قرار گرفتند .در این پژوهش ،دو نفر از
آزمودنیهاي گروه کنترل و دو نفر از گروه تجربی بهدلیل شرکتنکردن منظم در جلسات تمرین و
تکمیلنکردن آزمونهاي پژوهش از مطالعه کنار گذاشته شدند .آزمودنیهاي گروه تجربی
تمرینهاي ثبات مرکزي منتخب را که برگرفته از سه پژوهش ( )19،21بودند و تأثیرات مثبتی بر
نتیجة پژوهشها داشتند ،بهمدت هشت هفته و سه جلسه در هفته بهصورت یک روز در میان و هر
جلسه بهمدت  ۴۰دقیقه انجام دادند؛ بدینصورتکه بین هر نوبت  3۰ثانیه و بین دو حرکت مختلف
 6۰ثانیه استراحت درنظر گرفته شد (( )19،21جدول شمارة یک) .گروه کنترل درمدت زمان مشابه
تنها تمرینهاي خود را انجام دادند .براي ارزیابی متغیرهاي موردنظر از آزمونهاي پرتاب توپ
مدیسن بال ،سرعت پرتاب توپ گلبال ،پرش تکپا ،تعادل ایستاي لکلک و تعادل پویاي واي
استفاده شد .همچنین از نرمافزار (اس.پی.اس.اس 1).نسخة  22براي تجزیهوتحلیل دادهها استفاده
شد .در همة تحلیلهاي آماري نیز سطح معناداري  ۰/۰۵درنظر گرفته شد.

1. SPSS
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جدول  -1برنامة تمرينهای ثبات مرکزی درطول هشت هفته

پروتکل تمرين

هفتههای

هفتههای

هفتههای

اول و دوم

سوم و چهارم

پنجم و ششم

هفتههای
هفتم و
هشتم

ست

تکرار

ست

تکرار

ست

تکرار

ست

تکرار

2

6

2

8

3

6

3

8

شناي سوئدي روي توپ

2

6

2

8

3

6

3

8

کرانچ با بلندکردن یک پا

2

6

2

8

3

6

3

8

اسکات با توپ سوئیسی

2

6

2

8

3

6

3

8

همسترینگ کورل روي توپ

2

6

2

8

3

6

3

8

دوچرخه

2

۷

2

1۰

3

13

3

16

النج روي توپ سوئیسی

2

8

2

1۰

3

8

3

1۰

چرخش جانبی خوابیده به پشت

2

8

2

1۰

3

8

3

1۰

پل خوابیده به پشت تکپا

3۰

2

3۵

2

۴۵

2

۵۵

2

پالنک به پهلو

3۰

2

3۵

2

۴۵

2

۵۵

2

بلندکردن دست و پاي مخالف
روي توپ

نحوة انجام آزمون تعادل پويای وای
قبل از اجراي آزمون ،آزمودنیها بهمدت پنج دقیقه عمل گرمکردن را انجام دادند .با توجه به کمبینا
و نابینابودن آزمودنیها ،زیر مترها نخ مخصوص زمین گلبال چسبانده شد و با لمس جهتها و شرح
نحوة اجراي آزمون براي آنها ،آزمون انجام شد .همچنین ،هنگام انجام آزمون براي درک درست
موقعیت آزمودنی از اینکه پاي خود را در منطقه صحیح قرار داده است ،از صداي سوت استفاده شد.
آزمودنیها با پاي غیرثابت راست درجهت مخالف حرکت عقربههاي ساعت و آزمودنیها با پاي
غیرثابت چپ درجهت موافق حرکت عقربههاي ساعت آزمون را انجام دادند .در این پژوهش ،براي
این آزمون از پاي برتر استفاده شد و براي تعیین پاي برتر از روش شوتزدن استفاده شد ( .)22در
هر جهت سه کوشش با استراحت  1۵ثانیه انجام شدند و بهترین کوشش بهعنوان امتیاز ثبت شد
(( .)23شکل شمارة یک).
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شکل  -1آزمون تعادل پويا وای

نحوة انجام آزمون تعادل ايستای لکلک
براي اندازهگیري تعادل ایستا با استفاده از این آزمون ،آزمودنی دستهاي خود را روي رانها قرار
میدهد؛ درحالیکه کف پاي غیرستون درمقابل ناحیة داخلی پاي ستون قرار گرفته است .آزمودنی با
حفظ این وضعیت تاحدممکن روي سینة پاي ستون خود میایستد .هرگاه پاشنة پاي ستون کف را
لمس کند یا دستها از رانها جدا شوند یا کف پاي غیرستون از زانوي پاي ستون جدا شود،
کوشش پایان مییابد ( .)23پیش از شروع آزمون ،ابتدا به آزمودنی آموزش داده شد که چگونه
وضعیت آزمون را انجام دهد .سپس ،هر آزمودنی ،این آزمون را سه بار با فاصلة زمانی  1۵ثانیه
استراحت بین هر تکرار (براي ازبینبردن اثر یادگیري و گرمکردن) انجام داد .آزمونگر با استفاده از
کرنومتر زمان ایستادن روي یک پا را تا لحظة بههمخوردن این وضعیت تا نزدیکترین صدم ثانیه
ثبت کرد و بهترین کوشش بهعنوان امتیاز ثبت شد (شکل شمارة دو).
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شکل  -2آزمون تعادل ايستای لکلک

نحوة انجام آزمون سه پرش تکپا
این آزمون قابلیتهاي اجرایی عملکردي را ارزیابی میکند .براي انجام این آزمون ،آزمودنی پشت
خط شروع روي پاي موردآزمون قرار میگیرد (پنجة پا بهطور دقیق پشت خط شروع قرار میگیرد).
فرد سه لیلی متوالی را بدون مکث و پشتسرهم انجام میدهد و فاصلة خط شروع و پنجة پا پس از
انجام سه پرش اندازه گیري می شود .نمرة این آزمون ،مسافت کلی پرش (فاصلة بین شست پا در
حالت ایستادة اولیه تا پاشنة همان پا در سومین فرود بر وزن فرد) است ( .)2۴قبل از اجراي آزمون،
نحوة انجام آزمون براي آزمودنیها شرح داده شد و براي نمونه یک بار بهصورت آزمایشی آزمون را
انجام دادند .روي زمین ،خط مبدأ با چسب مخصوص زمین گلبال متضاد با زمین انتخاب شد و در
زیر چسب از ریسمان سهدهم میلیمتري که براي کمک به جهتیابی نابینایان و کم بینایان در بازي
گلبال نیز استفاده میشود ،قرار گرفت و همچنین ،حرکت همراه با صداي سوت آغاز شد .سپس،
آزمودنیه ا سه پرش متوالی را سه مرتبه با پاي برتر ،با فاصلة یک دقیقه استراحت انجام دادند و
بهترین کوشش بهعنوان امتیاز ثبت شد.
نحوة انجام آزمون پرتاب مديسنبال
آزمونشونده پشت خط پرتاب میایستد .پاها را بهاندازة عرض شانه باز میکند و توپ را با دو دست
درجلوي سینه میگیرد و عمل پرتاب توپ را با تمام توان با دو دست بهسمت جلو انجام میدهد.
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آزمون مسافت پرتاب توپ بهسمت پشت نیز مشابه آزمون مسافت پرتاب توپ بهسمت جلو است؛ با
این تفاوت که آزمودنی پشت خط پرتاب میایستد و توپ را با دو دست بهسمت خلفی بدن پرتاب
میکند .سه پرتاب صورت میگیرد و بهترین پرتاب بهعنوان امتیاز اصلی ثبت میشود (( .)2۵شکل
شمارة سه).

شکل  -3آزمون پرتاب مديسنبال

نحوة انجام آزمون سرعت پرتاب توپ گلبال
قبل از انجام آزمون ،براي باال رفتن دقت آزمون ،محدوده هجده متر عالمت گذاري شد و همچنین
یک دوربین با سرعت  3۰فریم بر ثانیه ،با رزولوشن باال مارک کانن 1،به کار برده شد .دوربین جایی
از زمین تنظیم گردید بطوري که کل زمین را پوشش داد .مدت زمانی که توپ ،مسافت  18متر را
طی کرد ثبت گردید  .براي انجام این آزمون ،آزمودنی توپ را با دست برتر گرفته و با کمک دست
غیر برتر از دروازه خود کمک گرفت و به سمت دروازه حریف گام برداشته و همزمان با نشستن و
نزدیک شدن به زمین (که عمل آمادگی پرتاب براي بازیکنان گلبال میباشد) با شنیدن صداي سوت
با تمام قدرت توپ را بر روي زمین به سمت دروازه حریف پرتاب کرد .براي دقت اندازه گیري ،مدت
زمان طی کردن هجده متر توسط توپ ،همزمان با زمان سنج هم اندازه گیري شد.
1. Canon
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تمام آزمودنیهاي حاضر در این مطالعه فرم رضایت داوطلبانه و آگاهانه حضور در این پژوهش را
امضاء نمودند .از آزمون لون1براي بررسی فرض همگن بودن واریانسها و براي مقایسه متغیرها قبل
و بعد برنامه تمرینی در دو گروه نیز از آزمون تحلیل کوواریانس2استفاده شد.
نتایج
نتایج نشان داد همگنی شیب خطوط رگرسیون و رابطة خطی بین متغیر کووریت و وابسته برقرار
است (جدول شمارة دو)؛ بنابراین ،براي آزمون فرضیهها از تحلیل کوواریانس در سطح  ۰/۰۵استفاده
شد.
جدول  -2همگنی شیب خطوط رگرسیون
متغیر
تعادل ایستا (ثانیه)
تعادل پویا (سانتیمتر)
عملکرد اندام تحتانی
سرعت پرتاب توپ گلبال (زمان به ثانیه)
پرتاب توپ مدیسنبال سهکیلویی از جلو (متر)
پرتاب توپ مدیسنبال سهکیلویی از عقب (متر)

مقدار آماره F
2/33
1/۷3
۰/2۴1
1/۷9
۰/1۰1
۰/2۵3

سطح معناداری
۰/13۵
۰/2۰1
۰/628
۰/19۴
۰/۷۵3
۰/62۰

نتایج آزمون در جدول شمارة سه نشان داد که بین میانگین تعدیلشدة 3تعادل ایستاي گروه
تمرینهاي ثبات مرکزي ( )M =3/2۰و کنترل ( )M =2/3۵ورزشکاران نخبه تفاوت معناداري وجود
دارد ( .)F)1، 23( = 33/66 ،P =۰/۰۰۰ ،η2 = ۰/۵9همچنین ،بین میانگین تعدیلشدة تعادل
پویاي گروه تمرینهاي ثبات مرکزي ( )M = ۷9/8و کنترل ( )M = ۷۵/۴ورزشکاران نخبه تفاوت
معناداري مشاهده شد ( .)F)1، 23( = 1۴/۰۴ ،P =۰/۰۰1 ،η2 = ۰/38بین میانگین تعدیلشدة
عملکرد اندام تحتانی گروه تمرینهاي ثبات مرکزي ( )M = 3/13و کنترل ( )M = 2/91ورزشکاران
نخبه نیز تفاوت معناداري وجود دارد (.)F)1، 23( = ۷/81 ،P = ۰/۰1۰ ،η2 = ۰/2۵

1. Levene's Test
2. Analysis of Covariance
3. Adjusted Average

مطالعات طب ورزشی شماره  ،23بهار و تابستان 1397

56

جدول  -4نتايج آزمون تحلیل کوواريانس در بررسی متغیرهای پژوهش
آزمون

تعادل ایستا

تعادل پویا

سه پرش تکپا
سرعت پرتاب
توپ گلبال
مسافت پرتاب
مدیسنبال از جلو
مسافت پرتاب
مدیسنبال از
عقب

منبع
پیشآزمون
تمرین
خطا
پیشآزمون
تمرین
خطا
پیشآزمون
تمرین
خطا
پیشآزمون
تمرین
خطا
پیشآزمون
تمرین
خطا
پیشآزمون
تمرین
خطا

مجذور

درجه

خطا

آزادی

۷/۴9
۴/۴9
3/۰۷
2۴91/2
126/۷
2۰1/۷
1۴/۰۷
۰/262
۰/۷۷۰
۴۰/1
۰/9۰۴
1/۷3
21/3
1/۵۵
6/63
126/2
۴/9۴
1۰/1۴

1
1
23
1
1
23
1
1
23
1
1
23
1
1
23
1
1
23

مقدار
آماره
F

سطح معناداری

توان

۵6/1
33/6

۰/۰۰۰
۰/۰۰۰

۰/۷۰
۰/۵9

283/9
1۴/۴

۰/۰۰۰
۰/۰۰1

۰/92
۰/38

۴2۰/۴
۷/81

۰/۰۰۰
۰/۰1۰

۰/9۴
۰/2۵

۵32/۴
11/99

۰/۰۰۰
۰/۰۰2

۰/9۵
۰/3۴

۷3/9
۵/39

۰/۰۰۰
۰/۰29

۰/۷6
۰/19

286/1
11/2

۰/۰۰۰
۰/۰۰3

۰/92
۰/32

همچنین ،نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد که بین میانگین تعدیلشدة سرعت پرتاب توپ
گلبال گروه تمرینهاي ثبات مرکزي ( )M = 3/13و کنترل ( )M = 2/91ورزشکاران نخبه تفاوت
معناداري وجود دارد ( .)F)1، 23( = 11/9 ،P = ۰/۰۰2 ،η2 = ۰/3۴بین میانگین تعدیلشدة
مسافت پرتاب مدیسنبال از جلوي گروه تمرینهاي ثبات مرکزي ( )M = 6/3۷و کنترل (= ۵/8۴
 )Mورزشکاران نخبه نیز تفاوت معناداري وجود دارد (.)F)1، 23( = ۵/39 ،P = ۰/۰29 ،η2 = ۰/19
بین میانگین تعدیلشدة مسافت پرتاب مدیسنبال از عقب گروه تمرینهاي ثبات مرکزي
( )M = 8/23و کنترل ( )M = ۷/29ورزشکاران نخبه تفـاوت معناداري مشـاهده شـد (،η2 = ۰/32
.)F)1، 23( = 11/2 ،P = ۰/۰۰3
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بحث و نتیجهگیری
نتایج نشان داد که بین تعادل ایستا و پویاي گروه تمرینهاي ثبات مرکزي و کنترل ،تفاوت
معناداري وجود دارد .ازبین دروندادهاي حسی ،بینایی در بسیاري از وضعیتهاي قرارگیري
مهمترین منبع است ()26؛ بنابراین ،کاهش درونداد حسی توسط حس بینایی ،موجب کاهش
تعادل ایستا میشود ( .)2۷تمرینهاي ثبات مرکزي به ایجاد حرکت و ثبات بیشتر در ناحیة مرکزي
بدن کمک میکنند .نتیجة این تمرینها ثبات قسمت مرکزي بدن براي حرکت بهتر اندام تحتانی
است ( .)18ساالري و همکاران ( )28نیز نتایج مشابهی را در بررسی تأثیر تمرینهاي پایداري ناحیة
مرکزي بدن بر تعادل ورزشکاران زن نابینا گزارش کردند .همچنین ،صادقی و همکاران ( )29بیان
کردند که تمرینهاي ثبات مرکزي بر تعادل پویا و سرعت راهرفتن دانشآموزان نابینا تأثیرگذار
هستند .تمرینهاي ثبات مرکزي به ایجاد حرکت و ثبات بیشتر در ناحیة مرکزي بدن کمک
میکنند .همچنین ،این تمرینها به افزایش قدرت و پایداري ثبات مرکزي بدن منجر میشوند و
توانایی فرد را براي حفظ مرکز جرم بدن در محدودة سطح اتکا افزایش میدهند و درنتیجه ،به
توسعة تعادل میانجامند (.)3۰
همچنین ،نتایج نشان داد که تمرینهاي ثبات مرکزي اثر معناداري بر عملکرد حرکتی ورزشکاران
گلبال شامل مسافت پرتاب مدیسن بال ،سرعت پرتاب توپ گلبال و سه پرش تکپا داشتهاند .ثبات
مرکزي جزء ضروري و حیاتی عملکرد محسوب میشود .فعالسازي قسمتهاي مختلف بدن که
زنجیرة حرکتی را احاطه کردهاند ،عملکرد را تولید میکند .براي عملکرد مطلوب زنجیرة حرکتی،
این مرکز است که باید قسمت دیستال را در وضعیت ،زمانبندي و سرعت بهینه قرار دهد .براي
انجام این امر بدن باید قدرت و تعادل را بهکار برد .هدف ناحیة مرکزي بدن ایجاد قدرت الزم
درجهت انجام فعالیتهاي حرکتی است؛ زیرا ،ناحیة مرکزي ،محل اتصال و دریافت نیرو از تمام
زنجیرههاي حرکتی درحین انجام تمامی فعالیتهاي دینامیک ازجمله فعالیتهاي ورزشی است و
کنترل قدرت ،تعادل و حرکت بخش مرکزي بدن ،عملکرد زنجیرة حرکتی اندام فوقانی و تحتانی را
بهحداکثر خواهد رساند .همچنین ،فعالیت عضالت ناحیة مرکزي همراه با حرکت اندامها به بهبود
کنترل پاسچر کمک میکند ( .)18کیبلر و همکاران ( )18نتایج مشابهی را درزمینة تأثیر تمرینهاي
ثبات مرکزي بر عملکرد اندام تحتانی گزارش کردند .اُکادا و همکاران ( )32نیز بیان کردند که
ارتباط معناداري بین ثبات بخش مرکزي و عملکرد ورزشی افراد سالم وجود دارد .این پژوهشگران
براي ارزیابی قدرت اندام فوقانی از آزمون پرتاب مدیسن بال استفاده کردند .همچنین ،حسینی و
همکاران ( )33نتایج مشابهی را درزمینة تأثیر تمرینهاي ثبات مرکزي بر توان اندام فوقانی گزارش
کردند .کیبلر و همکاران ( )18بیان کردند که ناحیة مرکزي محل اتصال و دریافت نیرو از تمام
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زنجیرههاي حرکتی درحین انجام تمامی فعالیتهاي دینامیک ازجمله فعالیتهاي ورزشی است و
ارتقاي قدرت ،تعادل و افزایش ثبات مرکزي بدن ،عملکرد زنجیرة حرکتی اندام فوقانی و تحتانی را
به حداکثر خواهد رساند .همچنین ،نتیجة بهدستآمده از این پژوهش دربارة عملکرد ورزشکار ،با
نتیجة پژوهش تانتاوي و سامه ( )1۴که مطرح کردند اضافهشدن تمرینهاي ثبات مرکزي در برنامة
تمرینی کاراتهکاران کاتاکار باعث ارتقاي متغیرهاي فیزیکی و سطح اجراي این ورزشکاران شده
است ،همخوانی دارد.
تأثیر مثبت تمرینهاي ثبات مرکزي بر آزمونهاي آمادگی حرکتی بازیکنان گلبال ،بر نقش سازندة
این تمرینها در ارتقاي عملکرد حرکتی تأکید دارد .بهدلیلاینکه ناحیة مرکزي نقطة انتهایی ،محل
اتصال و دریافت نیرو از تمام زنجیرههاي حرکتی درحین تمامی فعالیتهاي دینامیک ازجمله
فعالیتهاي ورزشی است ،کنترل قدرت ،تعادل و حرکت بخش مرکزي بدن ،عملکرد زنجیرة حرکتی
اندام فوقانی و تحتانی را بهحداکثر خواهد رساند ( .)18همچنین ،این ناحیه بهعنوان رابط ،با انتقال
مؤثر نیروهاي تولیدشده در اندام تحتانی به اندام فوقانی ازطریق تنه به اجراي ورزشی کمک میکند
( .)2۰نقص در عضالت ثباتدهنده میتواند باعث کاهش قدرت عضالت زنجیرة حرکتی ،کاهش
توانایی حفظ تعادل و حفظ مرکز ثقل درون سطح اتکا شود ( .)3۴با توجه به ارتباط مثبت معنادار
حاصل از نتایج حاصل از این پژوهش ،توصیه میشود از تمرینهاي ثبات مرکزي درکنار تمرینهاي
معمول این افراد بهعنوان شیوة مؤثري براي ارتقاي عملکرد ورزشی ،تعادل و پیشگیري از آسیب
استفاده شود.
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Abstract
The purpose of this study was to evaluate the effect of eight weeks of Core stability
training on Motor performance of elite Goalball players. Twenty-six elite Goalball
players participated in this study. Participants randomly divided into two groups,
experimental (n=13) (9 male, 4 female) and control (n=13) (9 male, 4 female) groups.
Medicine ball throw distance, throw velocity of the goalball’s ball, Single-leg Triple
Hop, Flamingo Balance Test and Y balance test was used for evaluation. Control
group received conventional exercise while Study group received 8 weeks Core stability
exercises using a Swiss ball exercises. Core stability exercise was conducted three days a
week. Both groups before and after the eight weeks of training, participated in
Functional test. Data were analyzed using ANCOVA in the 0.05 significant level.
Analysis of covariance showed that there is a significant difference in the average
adjusted static balance group core stability exercises (M=3.20) and control (2.35) in elite
athletes (F (1,23)=33.66 ,P=0.000, η2=0.59). Also there was a significant difference in
average adjusted dynamic balance between core stability training (M=79.8) and control
groups (M=75.4) in elite athletes (F(1,23)=14.04 ,P=0.000, η2=0.38). Also, there was
significant differences between adjusted mean between throw velocity,
medicine ball forward throws distances and medicine ball backward throw distances
group core stability exercises and control of elite athletes (P=0.001). Result showed
there is positive effect of core stability training on motor performance of Goalball
players. It is recommended that core stability exercises be used as an effective way to
enhance performance and prevention from injury.
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