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مجله بیـومکانیک ورزشی ،بهـار  ،1397دوره  ،4شـماره  ،1صفحههای  17تا 29

ج��واد هرات��ی ،*1حس��ن دانش��مندی،1

محمدرضا شهابی کاسب

2

 .1گروه حرکات اصالحی و آسیبشناسی ورزشی،

دانشکده تربیتبدنی ،دانشگاه گیالن ،رشت  ،ایران

 .2گروه رفتار حرکتی ،دانشکده تربیتبدنی و علوم

ورزشی ،دانشگاه حکیم سبزواری ،سبزوار ،ایران

چکیده

دریافت1396/11/16 :

پذیرش1397/3/2 :

ه��دف :تع��ادل اندام فوقانی ارتباط نزدیکی ب��ا قدرت عضالت مرکزی بدن ،اندام فوقان��ی و ثبات تنه در یک
زنجیره حرکتی بسته دارد و شنا ورزشی است که نیازمند میزان قابلتوجهی قدرت ،استقامت ،تحرک و تعادل

در اندام فوقانی است .بنابراین هدف از مطالعه حاضر مقایسه دو برنامه تمرینی ثبات مرکزی در خشکی و آب
بر تعادل اندام فوقانی و عملکرد شناگران میباشد.

روشها :نمونه آماری تعداد  28نفر از ش��ناگران در دس��ترس شهرستان س��بزوار بودند که بهصورت تصادفی
به س��ه گروه تمرین در خش��کی (10نفر) ،تمرین در آب (10نفر) و گروه کنترل ( 8نفر) تقس��یم ش��دند .برای

اندازهگیری عملکرد ش��نا از تعداد دس��ت در دقیقه و رکورد شنا و برای تعادل از آزمون عملکردی تعادل اندام
فوقانی اس��تفاده ش��د .تحلیل آماری دادهها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مختلط دوعاملی

برای مقایسه درونگروهی و بین گروهی متغیرهای پژوهش و از آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسههای دو
به دو گروهها استفاده شد.

یافتهها :نتایج نشان داد که  4هفته تمرینات ثبات مرکزی در خشکی باعث بهبود زمان شنای 50متر و همچنین
بهبود تعادل اندام فوقانی در سمت برتر و غیربرتر شد .این بهبود در زمان شنا برای گروه تمرین در آب و نیز

برای تواتر دست در هر دو گروه معنادار نبود.

نتیجه گیری :بهطورکلی ،پژوهش حاضر اهمیت تمرینات ثبات مرکزی در خشکی و آب را بر عملکرد و تعادل

* نویسنده مس��ئول :گروه آسیبشناسی ورزشی،

دانش��کده علوم ورزشی ،دانش��گاه گیالن ،رشت،
گیالن ،ایران.

تلفن09374247713 :

ش��ناگران نش��ان داد .لذا ،مربیان و ش��ناگران نوجوان غیررقابتی میتوانند از پروتکل مطالعه حاضر برای بهبود
تعادل اندام فوقانی و عملکرد شنا در برنامه تمرینی خود استفاده کنند.
کلید واژگان :تعادل اندام فوقانی ،ثبات مرکزی ،شنا ،عملکرد

E-mail: j.harati2000@gmail.com

مقدمه

این خود باعث اعمال تنش و فشارهای تکراری و بیشازحد بر این ناحیه

شنا ورزشی است که طی کردن مسافتی مشخص در کمترین زمان ممکن

آسیبهای ورزشی در شناگران در اندام فوقانی و بهخصوص مفصل شانه

عملکردی به حداکثر رس��اندن نی��روی پیشبرنده و به حداقل رس��اندن

به عملکردی مطلوب در شنا حائز اهمیت هست ( .)4این در حالی است

بهعنوان عملکرد مطلوب در آن ش��ناخته میشود .برای دستیابی به چنین

نیروی مقاوم در آب بس��یار ضروری است ( .)1در شنای کرال سینه اندام
فوقانی90درصد نیروی محرکه را برای پیش��روی در آب تأمین میکند که

از بدن میش��ود ( .)2پژوهشهای انجامش��ده نشان میدهند که بیشترین
اتفاق میافتد ( .)4،3ازاینرو ،کارکرد مناس��ب اندام فوقانی برای رسیدن

که ،کارکرد اندامهایی که به ستون فقرات اتصال دارند (مانند اندام فوقانی
و اندام تحتانی) خود نیز به مرکز بدن وابسته است (.)1
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مقایسه دو برنامه تمرینی ثبات مرکزی در خشکی و آب
بر تعادل اندام فوقانی و عملکرد شناگران

18

جواد هراتی و همکاران

در عق��ب ،دیافراگم در باال و عضالت کمربند لگنی و کف لگن در پایین

ثب��ات ناحیه مرکزی ،باعث بهبود معنادار عملکرد ش��ناگران نش��د (.)15

شکمی در جلو عمل میکنند ،عضالت اطراف ستون مهرهها و سرینیها

ق��رار دارند .در این جعبه  29جفت عضله وجود دارد که به ثبات س��تون
فقرات ،لگن و زنجیره حرکتی در هنگام اجرای حرکات عملکردی کمک
میکند ( .)5در همین راستا Kibler ،و همکاران اظهار داشتند مرکز بدن به

دلیل اینکه پایهای برای تولید نیروی بیشتر در اندامهای فوقانی و تحتانی
فراهم میکند یک جزء ضروری برای عملکرد مطلوب در اکثر ورزشها

بهحساب میآید (.)6

همکاران ش��ش هفته تمرینات ثبات مرکزی در خش��کی علیرغم بهبود
مه��دی زاده و محمدی نیز نش��ان دادند که هش��ت هفت��ه تمرین قدرتی

عض�لات مرکزی باع��ث کاهش  4/9درصد زمان ش��نای  50متر و 0/23

درصد در ش��نای 100متر شد که از لحاظ آماری معنادار نبود ،اگرچه این
تمرینات باعث افزایش ثبات مرکزی و عملکرد جسمانی شد.

با توجه به اندک مطالعات انجام ش��ده و نتایج متناقض این مطالعات در

ارتباط با اثر تمرینات ثبات مرکزی در خش��کی بر عملکرد شنا ،همچنین

در ورزشهایی که بر روی زمین اجرا میش��وند ورزشکاران با هل دادن

با توجه به اینکه تاکنون مطالعهای به بررس��ی تأثیر تمرینات ثبات مرکزی

کنند تا تعادل خود را حفظ نمایند ،اما در ورزش شنا با توجه به نبود سطح

در بهب��ود عملکرد ش��نا ( ،)4هدف از پژوهش حاضر مقایس��ه تمرینات

و اعمال نیرو به زمین میتوانند بدن را حرکت دهند و مرکز ثقل را تنظیم
اتکا ،عضالت مرکزی باید بهاندازه کافی برای حفظ مرکز ثقل و شناوری

ال
بر روی آب قوی باش��ند .همچنین ،حفظ راس��تای بدن بهصورت کام ً

کش��یده در آب ،به قدرت و استقامت عضالت مرکزی وابسته است (.)1
در تأیید مطلب فوق ،پژوهشهای انجامش��ده نشان میدهند که ارتباطی

مثبت و قوی بین قدرت عضالت مرکزی ،خاصیت شناوری و زمان شنا
بهویژه در شناهای سرعتی وجود دارد ( )7،1و ضعف در عضالت مرکزی
بدن ش��ناگران ،موجب هدر رفتن بیش��تر انرژی و ضربات پای ضعیفتر
در آنها میگردد ( . )1الزم به ذکر است که ضربات پا در حفظ تعادل تنه

شناگران در آب نقش مهمی دارد (.)8

در آب بر عملکرد ش��نا نپرداخته است و نیز ،اهمیت تعادل اندام فوقانی
ثبات مرکزی در خش��کی و آب بر تعادل اندام فوقانی و عملکرد شناگران
میباشد.

روششناسی
ش حاضر از نوع نیمهتجربی و کاربردی میباش��د .طرح پژوهش
پژوه�� 

بهصورت پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل میباش��د .نمونه آماری

ش��امل  30نفر شناگر نوجوان  8تا  14س��ال که بهصورت در دسترس در
این مطالعه شرکت کردند .عدم سابقه شرکت در مسابقات رقابتی استانی

تمرین��ات ثبات مرک��زی یکی از روشهای تمرینی نس��بت ًا جدید اس��ت

و شهرستانی ،توانایی شنا کردن راحت و بدون مشکل در مسافت  50متر

برنامههای توانبخش��ی (با هدف پیش��گیری و توانبخش��ی آس��یبهای

ت ش��ناختی
دموگرافیک و آنتروپومتریک از پرسش��نام ه اطالعات جمعی 

ک��ه در ده��ه اخیر محبوبیت بس��یاری پیدا ک��ردهاس��ت ،به-طوریکه در
ورزش��ی) و تمرینات رشتههای مختلف ورزشی (با هدف بهبود عملکرد
ورزشی) استفاده زیادی میشود ( .)9عنوان شده است که تمرینات ثبات
مرکزی میتواند ش��امل تمرینات متنوعی باشد ،از فعالسازی تدریجی و
نامحس��وس عضالت عمقی مرکزی تنه تا بلند کردن وزنههای سنگین به

باالی س��ر در حالت حفظ تعادل بر روی توپهای سوئیسی باشد (.)10
نکت��ه مهمی که باید در طراحی تمرینات مدنظ��ر قرار گیرد ،اصل ویژگی
تمرین میباشد ( .)11در نظر گرفتن این نکته احتما ً
ال موجب بهبود بیشتر
و انتقال بهتر اثر تمرین به عملکرد ورزشی شود ( .)11-13مطالعات بسیار
کمی دربارۀ اثر تمرینات ثبات مرکزی بر عملکرد شنا صورت گرفته است
که نتایج نیز در این زمینه متناقض میباش��د ( Patil .)15،14،1و همکاران

در مطالع��های نش��ان دادند که اجرای تمرینات ثبات مرکزی در خش��کی
مجله بیـومکانیک ورزشی ،بهـار  ،1397دوره  ،4شماره  17 ،1تا 29

بهعن��وان معیار ورود در نظر گرفته ش��د .بهمنظ��ور جمعآوری اطالعات

ش��امل س��ن ،قد ،وزن ،ش��اخص توده بدن و طول اندام فوقانی استفاده
ش برای
ش و اندازهگیریه��ا ،فراین��د پژوه 
ش��د .قب��ل از ش��روع پژوه�� 
آزمودنیها ش��رح داده شد و رضایتنامه کتبی از والدین آنها گرفته شد.

س��پس ،آزمودنیها در  3گروه بهصورت تصادفی تقس��یم ش��دند ،که دو
گ��روه بهعنوان گروه تمرین (گ��روه تمرین در آب 10نفر ،گروه تمرین در

خشکی 10نفر) و یک گروه کنترل ( 10نفر) قرار گرفتند .الزم به ذکر است

که دو آزمودنی در گروه کنترل از ادامه شرکت در پژوهش خودداری کردند

و در پسآزمون گروه کنترل ش��امل  8آزمودنی بود .قبل از سازماندهی و

ایج��اد یک برنامه تمرینی ،ارزیابی ثب��ات و قدرت مرکزی افراد ضروری

است ،بدین منظور برای اندا زهگیری استقامت عضالت مرکزی قبل و بعد
از اجرای تمرینات از یک آزمون میدانی معتبر و نس��بت ًا جدید ،بر اس��اس
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محققان ناحیه مرکزی بدن را بهعنوان جعبهای در نظر گرفتهاند که عضالت

باعث بهبود در زمان ش��نای  50متر ش��د .در مقابل ،در مطالعه  Scibekو

19

مقایسه دو برنامه تمرینی ثبات مرکزی در خشکی و آب بر تعادل اندام فوقانی و عملکرد شناگران

(.)1

اصلی (س��اخت آمریکا) بود (( )20ش��کل .)2این ابزار شامل یک صفحه

حرکت��ی و کیفیت اجرای حرکت را ارزیابی میکند و در ش��نا کاربرد دارد

باالتنه صورت گرفت که محقق ساخته و با در نظر گرفتن ویژگیهای کیت

اندازهگیری عملکرد شنا  :برای اندازهگیری عملکرد اختصاصی شناگران

میباش��د که دس��ت آزمودنی در وضعیت پالنک بر روی آن قرار میگیرد

ج دستی توسط یک آزمونگر
بهاینترتیب که زمان با اس��تفاده از زمانس��ن 

ش��ده اس��ت .لولههای خلفی نس��بت به لول ه قدامی در زاویه  135درجه

در ش��نای  50متر کرال س��ینه از زمان ش��نا و تواتر دس��ت اس��تفاده شد.

با راه رفتن در کنار اس��تخر اندازهگیری ش��د .برای محاسبه تواتر دست از
فرمول ( )1استفاده شد( .)21بهمنظور حذف متغیرهای زمان پرواز ،زمان

جدان ش��دن از سکو و س��ایر متغیرهای کینماتیکی تأثیرگذار در عملکرد

شنا ،تمامی شناها با شروع داخل آب آغازشد (.)21
فرمول()1

و س��ه لوله از قسمت داخلی ،خلفی-جانبی و قدامی-جانبی به آن متصل

ق��رار میگیرد و زاویه بین لولههای خلفی نس��بت ب��ه یکدیگر  90درجه
میباشد .بهمنظور ثبت رکورد میزان دسترسی آزمودنیها بر روی هر لوله

متری نواری توس��ط محقق نصب شد .ش��یوه اجرای آزمون اینگونه بود
ک��ه آزمودنی در وضعیت پالنک با پاهای باز ش��ده بهاندازه عرض ش��انه

[ ( ×100زمان شنا به ثانیه  /تعداد دست در  50یا  200متر) ]

قرار میگرفت درحالیکه ملزم بود راستای تنه را در وضعیت خواستهشده

روی یک تشک تاتامی وضعیتهای مختلف پالنک را (مطابق با شکل)1

از بدن ش��امل پاها و یکی از دس��تها در تماس با زمی��ن بودند) .بعد از

اندازهگیری اس��تقامت عضالت مرکزی :برای اجرا آزم��ون ،آزمودنی بر
میگرفت و با اس��تفاده از یک زمانس��نج دستی رکورد آنها ثبت میشد.

زمان��ی که آزمودنی قادر به حفظ اجرای هری��ک از این وضعیتها نبود،
آزمون متوقف و رکورد آنها ثبت میش��د .دس��تورالعمل اجرای مراحل

حفظ کند ،سپس نشانگر را با دستش جابجا میکرد (درحالیکه سه نقطه
اجرای سه تکرار ،بیش��ترین فاصلهای را که آزمودنی نشانگر را در امتداد
لوله جابجا میکرد بهعنوان میزان دسترسی ثبت میشد .برای نرمال کردن

نتایج آزمون پیش از اجرای آن ،طول دست آزمودنیها در حالت ایستاده با

ب��ه این صورت ب��ود که مرحله اول را ب��ه مدت  1دقیق��ه ،مراحل  2تا 7

شانه دور شده و درحالیکه در زاویه  90درجه قرار گرفته بود ،اندازهگیری

میکرد (.)1

بر اساس پیشینه ،با استفاده از متر نواری در وضعیت استاندار خواستهشده

را هرک��دام ب��ه مدت  15ثانیه و مرحله  8را ب��ه مدت  30ثانیه دیگر حفظ
اندازهگیری تعادل اندام فوقانی :برای اندازهگیری عملکرد اندام فوقانی ،از

ش��د .دست و مچ در وضعیت خنثی بودند .برای اندازهگیری طول دست
فاصله مهره هفتم تا نوک انگشت وسط به سانتیمتر اندازهگیری شد .و با

شکل  .1وحًٌ اودازٌگیری استقامت عضالت مرکسی

(جُت خلفی -جاوبی)
شکل .2وحًٌ اجرای آزمًن تعادل اودام فًقاوی

(جُت داخلی)

(جُت قدامی -جاوبی)
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مطالعه  Patilو همکاران ،ش��امل  8مرحله اس��تفاده شد که الگوهای ویژه

آزمون تعادل اندام فوقانی استفاده شد .این کار با استفاده از کیت ویژه تعادل

20

جواد هراتی و همکاران

 ( *100طول اندام  /بزرگترین دسترسی در هر جهت)

مرک��زی در خش��کی از مطالع��ه  Hibbsو همکاران و کتاب توس��عه مرکز

هر جهت نرمال شد (.)21
فرمول ()2

در نتیجه انتقال به عملکرد ورزش��ی میش��ود .از این رو ،تمرینات ثبات

سپس برای محاسبه نمره مجموع تعادل اندام فوقانی مطابق با فرمول (،)3

بدن ()Developing the coreانتخاب ش��دند که موارد ذکرشده (عملکردی

شد (.)20

هفت��ه به مدت  4هفته برگزار ش��د ( .)22انتخ��اب تمرینات ثبات مرکزی

ب��ودن تمرین��ات) را دربرمیگیرن��د .برنامه تمرینی به تواتر  3جلس��ه در

نمرات نرمال ش��ده در هر جهت با یکدیگر جمع و بر تقسیم تعداد آنها
(فرم��ول  / 3 )3نم��ره نرمال جهت خلفی-داخل��ی  +نمره نرمال جهت

در آب بر اساس مبانی نظری در کتاب توسعه مرکز بدن انجام شد .بدین

الزم به ذکر است که پیش از اجرای آزمون اصلی ،بهمنظور آشنایی آزمودنی

اهمیت توس��عه این قسمت از بدن بهصورت ویژه بر اساس اصل ویژگی

همزمان به توضیح شفاهی آن میپرداخت ،سپس تمامی آزمودنیها برای

ص��ورت گیرد درحالیکه تمرکز و توجه حرکت بر روی عضالت مرکزی

ت اجرای تمرین��ات ثبات مرکزی در آب و
معن��ی که با توجه به محدودی 

قدامی-جانبی  +نمره نرمال جهت داخلی

تمرین ،این تمرینات بهتر اس��ت در قالب اجرای تمرینات تکنیکی ش��نا

با ش��یوه اجرای آزمون ،آزمونگر آزمون را برای هر سمت اجرامیکرد و

باش��د .برای این منظور و هدف قرار دادن عضالت مرکزی؛ ش��ناگران در

هر س��مت تمرین را  6بار در همان جلس��ه اجرا کردن��د (اجرای  6مرتبه

تمام��ی تمرینات ،از مانور هالووینگ عضالت ش��کمی (ب��ه داخل دادن

آزمون برای از بین بردن اثر یادگیری صورت گرفت)  .در جلس��ه بعدی،

ناحیه تحتانی شکم) در حین اجرای تمرینات تکنیکی شنا استفاده کردند

آزمودنیه��ا ابتدا دو بار بدون کیت و در جهتهای خواستهش��ده حرکت

( .)23،24بهعبارتدیگر در حین اجرای تمرینی عضالت شکمی خود را

را با هر دس��ت اجرا کردند .این عمل بهعنوان گرم کردن پیش از اجرا در

به داخل فرو میبردند .الزم به ذکر است که تمامی تمرینات در تمام مدت

پیش��ینه توصیه شده است .س��پس  3مرتبه آزمون اصلی را اجرا و رکورد

برنام��ه تمرینی (4هفته) همراه با اجرای تکنی��ک هالووینگ ()Hollowing

آنها ثبت ش��د .از بین سه رکورد ثبت شده ،بهترین رکورد بهعنوان نمره

ص��ورت گرفت .ش��ناگران تمامی تمرینات را با حداکث��ر تالش در طول

آزمون در نظر گرفته شد (.)20

اس��تخر انج��ام میدادند طوری که با جدا ش��دن عادی از دی��واره و بدون

برنامه تمرینی ثبات مرکزی در خشکی و آب

هل دادن و اجرای سرخوردن در داخل آب ،تمرینات آغاز میشد .زمان

این نکته مهم است که تمرینات طوری انتخاب شوند که نهتنها عملکردی

اس��تراحت بین ستها در هر دو گروه تمرینی  60ثانیه و بین حرکات 90

باش��ند بلکه ساختمان مرکزی را طوری فعال کند که در ورزش مورد نیاز
جذٍل .1
تزًاهِپیشرًٍذُگزٍُتوزیٌیثثاتهزکشیدرخشکی 


توزیياضافِتارّفتِاٍلّفتِدٍمّفتِسَمّفتِچْارم 
پالًک(پلسدىاسجلَ) 
پالًکجاًة(پلسدىاسجاًةرٍیآرًج) 
سگپزًذُ 
پاسدىفالتز( )Flutter kick

حجن 
حجن 
حجن 
حجن 


جذٍل .2
تزًاهِپیشزًٍذُگزٍُتوزیٌیثثاتهزکشیدرآب 

30ثاًیِ2،ست 
30ثاًیِ2،ست 
60ثاًیِ2،ست 
30ثاًیِ2،ست 

60ثاًیِ2،ست 
60ثاًیِ2،ست 
60ثاًیِ3،ست 
30ثاًیِ3،ست 

60ثاًیِ3،ست 
60ثاًیِ3،ست 
90ثاًیِ3،ست 
60ثاًیِ3،ست 

90ثاًیِ3،ست 
90ثاًیِ3،ست 
90ثاًیِ4،ست 
60ثاًیِ4،ست 


توزیياضافِتارّفتِاٍلّفتِدٍمّفتِسَمّفتِچْارم 
شٌایکزالسیٌِّوزاُتاهاًَرّالٍَیٌگػضالتشکوی 
تکٌیکپایکزالسیٌِّوزاُتاچزخشتٌٍِهاًَرّالٍَیٌگ
ػضالتشکوی 
تکٌیکککپککایشککٌایپزٍاًککِّوککزاُتککاچککزخشتٌککٍِهککاًَر
ّالٍَیٌگػضالتشکوی
شٌایکزالسیٌِسزتاالٍهاًَرّالٍَیٌگػضالتشکوی

حجن 
حجن 

50هتز2،ست 
25هتز2،ست 

75هتز2،ست 
25هتز3،ست 

75هتز3،ست  100هتز3،ست 
50هتز3،ست  50هتز3،ست 

حجن 

25هتز1،ست  25هتز2،ست 

50هتز2،ست 

50هتز2،ست 

حجن 

25هتز3،ست 

50هتز2،ست 

50هتز3،ست 

25هتز2،ست 
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اس��تفاده از فرمول ( )2که در ادامه گزارش شده است ،اندازه دسترسی در

اس��ت .این چنین تمریناتی احتما ً
ال منجر به کارایی بیشتر ثبات مرکزی و
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مقایسه دو برنامه تمرینی ثبات مرکزی در خشکی و آب بر تعادل اندام فوقانی و عملکرد شناگران

ثانیه در نظر گرفته شد .مدت زمان کلی تمرین در هر سه گروه تمرین در

اختالف آم��اری معنادار در میانگین زمان اس��تقامت عضالت مرکزی در

جدول  1و 2ارائه شده است.

زمان استقامت عضالت مرکزی پس از چهار هفته تمرینات ثبات مرکزی

دقیقه به طول انجامید .نحوه پیشرفت برنامه تمرینی در خشکی و آب در
در این پژوهش بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی

 .)p=0/001در س��طح اطمینان  95درصد زمان اث��ر معناداری بر میانگین

در آب و خش��کی دارد و باعث افزایش زمان اس��تقامت عضالت مرکزی

(میانگین و انحراف معیار) و اس��تنباطی (آزمون شاپیرو-ویلک (–Shapiro

در آزمودنیها ش��ده اس��ت (اثر اصل��ی زمان آزمونه��ا .)p=0/004 :بین

فرض برابری واریانس ،تحلیل واریانس با اندازهگیری مختلط دو عاملی

تمرین در آب ( )p=0/001و تمرین در خشکی ( )p=0/001تفاوت معنادار

 )Wilkجهت بررسی طبیعی بودن توزیع دادهها ،آزمون لون ( )Levenبرای
با یک متغی��ر درونگروهی زمان (پیش آزمون-پ��س آزمون) و یک متغیر

بین گروهی (گروه تمرین در خش��کی ،آب و گروه کنترل) برای مقایس��ه
درون و بی��ن گروهی) اس��تفاده ش��د .همچنین آزمون تعقیب��ی بونفرونی

( )Bonferroni pot-hoc testب��رای مقایس��ههای دو به دو گروهها اس��تفاده

گردید .برای تعیین اندازه اثر از مجذور اتا اس��تفاده ش��د بدینصورت که
ان��دازه دقیق آن بهصورت کوچک ( ،)η2≥ 0/06متوس��ط ( )η2≥ 0/1و
بزرگ ( )η2≤0/14در نظر گرفته ش��د .محاس��بات آماری و رسم نمودار
با اس��تفاده از نرمافزار آماری  SPSSنس��خه  23و اکسل  2013انجام شد.

تمامی محاسبات آماری در سطح معناداری  p>0/05انجام شد.

پیشآزمون و پسآزمون میانگین زمان استقامت عضالت مرکزی در گروه

آماری مشاهده شد .با توجه به مقادیر اختالف میانگینهای پیشآزمون و
پسآزمون تمرین در آب ( )6/600و خشکی ( )13/200مشاهده میشود

زمان اثر بیش��تری در افزایش زمان اس��تقامت عض�لات مرکزی در گروه
تمرین در خش��کی داش��ته اس��ت .بین میانگین زمان استقامت عضالت

مرکزی ش��ناگران در هر سه گروه تمرینی اختالف معنادار آماری مشاهده
نشد (اثر اصلی نوع تمرین( )p<0/05 :جدول  ،4شکل .)3

نتایج آزم��ون تجزیهوتحلیل واریانس با اندازهگی��ری مختلط برای متغیر

رکورد ش��نای  50متر نش��ان داد اثر تعامل��ی زمان*نوع تمری��ن از لحاظ

آم��اری معنادار نبود ( .)p<0/005در س��طح اطمین��ان  95درصد زمان اثر
15۰

نتایج

خشکی

آنتروپومتری��ک آزمودنیها ب��ه تفکیک هر گروه در جدول  3ارائه ش��ده

آب

است .بر اساس سطوح معناداری گزارش شده در جدول ،تمامی متغیرها

پس آزمًن

همگن میباشند.

نتایج آزم��ون تجزیهوتحلیل واریانس با اندازهگی��ری مختلط برای متغیر

اس��تقامت عضالت مرکزی نش��ان داد بهط��ور همزمان و تعاملی ش��اهد

سي(سال)
قذ(هتز)

ٍسى(کیلَگزم)
طَلاًذامفَقاًی(ساًتیهتز)

شاخصتَدُتذى(کیلَگزمتزهتزهزتغ)

*ٍجَدتفاٍتآهاریدرسطح α=0/05

 11/80±1/48
 1/63±0/13
 49/06±5/6
 82/98±7/13
18/50±2/47

پیش آزمًن

۰

شکل  .3میاوگیه استتقامت عضتالت مرکتسی آزمتًدویَتای ستٍ گتريٌ د
پیشآزمًن ي پسآزمًن

جذٍل .3
هیاًگیيٍاًحزافاستاًذاردهشخصاتفزدیٍآًتزٍپَهتزیکآسهَدًیّاتِتفکیکّزگزٍُ 

گزٍُتوزیيدرخشکی 
(ً10فز) 
اًحزافاستاًذارد±هیاًگیي 

5۰

ثاویٍ

کىترل

توزی��ع نمونهه��ای م��ورد پژوه��ش ب��ر حس��ب خصوصیات ف��ردی و

هتغیز

1۰۰

گزٍُتوزیيدرآب 
(ً10فز) 
اًحزافاستاًذارد±هیاًگیي 
 12/5±1/27
 1/61±0/12
 54/64±17/67
 83/34±6/99
 20/85±5/66

گزٍُکٌتزل 
(ً8فز) 
اًحزافاستاًذارد±هیاًگیي 
 11/87±0/83
 1/51±0/17
 44/93±14/68
 77/06±4/77
 19/28±3/66

سطح
هؼٌاداری
 0/410
 0/167
 0/328
 0/101
 0/456
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خش��کی ،آب و گروه کنترل (تمرینات عادی ش��نا) یکسان و بین 30-35

بین س��ه گروه در زمانهای مختلف بودیم (اثر تعاملی زمان*نوع تمرین:

22

جواد هراتی و همکاران

معناداری بر میانگین رکورد ش��نای  50متر پ��س از چهار هفته تمرینات
متر در آزمودنیها ش��ده است (اثر اصلی زمان آزمونها .)p=0/001 :بین

(جدول  ،4شکل .)5

4۰
35

پیشآزمون و پسآزمون میانگین رکورد شنای  50متر در گروه تمرین در

3۰

خشکی تفاوت معنادار آماری مشاهده ش��د ( .)p=0/001مقدار اختالف
متر در آزمودنیها ش��ده است .بین میانگین رکورد شنای  50متر شناگران

در هر سه گروه تمرینی اختالف معنادار آماری مشاهده شد (اثر اصلی نوع
تمرین .)p=0/003 :نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی تفاوت معنادار آماری

را بین میانگین رکورد ش��نای  50متر ش��ناگران بی��ن گروههای تمرین در
آب و کنترل نش��ان داد ( .)p=0/007همچنین ،تفاوت معنادار آماری بین

میانگین رکورد شنای  50متر شناگران بین گروههای تمرین در خشکی و
کنترل مشاهده شد (( )p=0/007جدول  ،4شکل .)4

خشکی
آب
پس آزمًن

پیش آزمًن

خشکی

15

آب

1۰
5
پس آزمًن

پیش آزمًن

۰

شکل  .5میاوگیه تًاتر دستت شتىای 5۰متتر آزمتًدوی َتای ستٍ گتريٌ د
پیشآزمًن ي پسآزمًن

نتایج آزم��ون تجزیهوتحلیل واریانس با اندازهگی��ری مختلط برای متغیر

ت برتر نشان داد اثر تعاملی زمان*نوع تمرین
نمره تعادل اندام فوقانی سم 
از لحاظ آم��اری معنادار نبود ( .)p<0/005در س��طح اطمینان  95درصد

ثاویٍ

کىترل

8۰
7۰
6۰
5۰
4۰
3۰
2۰
1۰
۰

کىترل

2۰

تًاتر

میانگین ( )-0/499نش��ان میدهد که زمان باعث کاهش رکورد شنای 50

25

زمان اثر معناداری بر میانگین نمره تعادل اندام فوقانی سمت برتر پس از

چهار هفته تمرینات ثبات مرکزی در آب و خشکی دارد و باعث افزایش
نمره تعادل اندام فوقانی س��مت برتر در آزمودنیها شده است (اثر اصلی
زم��ان آزمونها .)p=0/001 :بین پیشآزم��ون و پسآزمون میانگین نمره
تعادل اندام فوقانی س��مت برتر در گروه تمرین در خشکی( )p=0/027و

شتتکل  .4میتتاوگیه کتتً د شتتىای  5۰متتتر آزمتتًدویَتتای ستتٍ گتتريٌ د
پیشآزمًن ي پسآزمًن

گروه کنترل ( )p=0/021تفاوت معنادار آماری مش��اهده ش��د .با توجه به

نتایج آزم��ون تجزیهوتحلیل واریانس با اندازهگی��ری مختلط برای متغیر

( )4/061و گروه کنترل ( )7/026مش��اهده میش��ود زمان اثر بیشتری در

آم��اری معنادار نبود ( .)p<0/005در س��طح اطمین��ان  95درصد زمان اثر

فوقانی س��مت برتر ش��ناگران در هر س��ه گروه تمرینی اخت�لاف معنادار

تواتر دس��ت ش��نای  50نش��ان داد اثر تعاملی زمان*نوع تمرین از لحاظ

معناداری بر میانگین تواتر دست شنای  50متر شناگران پس از چهار هفته
تمرینات ثبات مرکزی در آب و خشکی ندارد (اثر اصلی زمان آزمونها:

 .)p<0/005بی��ن میانگین تواتر دس��ت ش��نای  50مت��ر در پیشآزمون و

پسآزمون گروه کنترل تفاوت معنادار آماری مش��اهده ش��د (.)p=0/020
مق��دار اختالف میانگین( )-0/498نش��ان میدهد ک��ه زمان باعث کاهش

تواتر دس��ت ش��نای  50متر در آزمودنیها شده است .بین میانگین تواتر
دس��ت شنای  50متر ش��ناگران در هر س��ه گروه تمرینی اختالف معنادار

آماری مشاهده شد (اثر اصلی نوع تمرین .)p=0/027 :نتایج آزمون تعقیبی

بونفرونی تفاوت معنادار آماری را بین میانگین تواتر دست شنای  50متر
مجله بیـومکانیک ورزشی ،بهـار  ،1397دوره  ،4شماره  17 ،1تا 29

مقادیر اختالف میانگینهای پیشآزمون و پسآزمون تمرین در خش��کی

بهبود نمره تعادل گروه کنترل داش��ته است .بین میانگین نمره تعادل اندام
آماری مش��اهده ش��د (اثر اصلی ن��وع تمری��ن .)p=0/028 :نتایج آزمون

تعقیبی بونفرونی تفاوت معن��ادار آماری را بین میانگین نمره تعادل اندام
فوقانی سمت برتر شناگران بین گروههای تمرین در آب و کنترل نشان داد

(( )p=0/025جدول  ،4شکل .)6

نتایج آزم��ون تجزیهوتحلیل واریانس با اندازهگی��ری مختلط برای متغیر

ت غیر برتر نش��ان داد اثر تعاملی زمان*نوع
نمره تعادل اندام فوقانی س��م 

تمرین از لح��اظ آماری معنادار نبود ( .)p<0/005در س��طح اطمینان 95

درصد زمان اثر معناداری بر میانگین نمره تعادل اندام فوقانی س��مت غیر

برت��ر پ��س از چهار هفته تمرین��ات ثبات مرکزی در آب و خش��کی دارد
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شکل  .6میاوگیه ومرٌ تعادل اودام فًقاوی سمت برتر آزمًدوی َای سٍ گريٌ
د پیشآزمًن ي پسآزمًن

پیش آزمًن

ساوتی متر

6۰

آزمًدویَتا ی ستٍ

شکل  .7میاوگیه ومرٌ تعادل اودام فًقاوی سمت غیربرتر
گريٌ د پیشآزمًن ي پسآزمًن

و باع��ث افزایش نمره تعادل اندام فوقانی س��مت غیر برتر در آزمودنیها

غیر برتر شناگران در هر سه گروه تمرینی اختالف معنادار آماری مشاهده

پسآزم��ون میانگی��ن نمره تعادل اندام فوقانی س��مت غی��ر برتر در گروه

تفاوت معنادار آماری را بین میانگین نمره تعادل اندام فوقانی س��مت غیر

ش��ده اس��ت (اثر اصلی زمان آزمونه��ا .)p=0/002 :بی��ن پیشآزمون و

تمری��ن در آب ( )p=0/029تفاوت معنادار آماری مش��اهده ش��د .مقدار
اختالف میانگین( )3/506نشان میدهد که زمان باعث بهبود نمره تعادل
در آزمودنیها ش��ده اس��ت .بین میانگین نمره تعادل اندام فوقانی سمت

ش��د (اثر اصلی ن��وع تمرین .)p=0/002 :نتایج آزم��ون تعقیبی بونفرونی

برتر ش��ناگران بین گروههای تمرین در آب و کنترل نشان داد ()p=0/014

(جدول  ،4شکل .)7

جذٍل .4
ٍتحلیلٍاریاًستااًذاسُگیزیهختلطدرهَردهتغیزّایپژٍّشتِهٌظَرتزرسیاثزّایدرٍىٍتیيگزٍّی 


ًتایجتجشیِ
هتغیز
اسکککتتاهتػضکککالت
هزکشی 
رکَردشٌای50هتز 

تَاتزدستشٌای 50
ًوککزُتؼککادلاًککذام
فَقاًیسوتتزتز 

ًوککزُتؼککادلاًککذام
فَقاًیسوتغیزتزتز 


هٌثغتغییزات
اثزتؼاهلیسهاى*ًَعتوزیي 
اثزاصلیسهاىآسهَىّا 

اثزاصلیًَعتوزیي 
اثزتؼاهلیسهاى*ًَعتوزیي 
اثزاصلیسهاىآسهَىّا 

اثزاصلیًَعتوزیي 
اثزتؼاهلیسهاى*ًَعتوزیي 
اثزاصلیسهاىآسهَىّا 

اثزاصلیًَعتوزیي 
اثزتؼاهلیسهاى*ًَعتوزیي 
اثزاصلیسهاىآسهَىّا 

اثزاصلیًَعتوزیي 
اثزتؼاهلیسهاى*ًَعتوزیي 

 5/161
 -0/310
 0/123
4/235
-

اثزاصلیًَعتوزیي 

-

اثزاصلیسهاىآسهَىّا 


*ٍجَدتفاٍتآهاریدرسطح α=0/05


اختالف
هیاًگیيّا 


2/721

هجذٍرهیاًگیي

درجِ
آسادی 

 343/167
368/841
1366/336
 0/151
1/333
1616/581
1/278
0/208
279/126
32/472
248/390
683/387
3/174

2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2

102/498

1

102/498

1

F

سطحهؼٌاداری

هجذٍراتا 

 9/502
10/213
2/608
 2/806
24/829
7/484
 1/568
0/256
4/184
 2/380
18/203
4/155
 0/366

* 0/001
*0/004
0/094
 0/080
*0/001
*0/003
 0/228
0/618
*0/027
 0/113
*0/001
*0/028
 0/697

 0/432
0/290
0/498
0/374
0/251
0/421
0/249
-

11/815

*0/002

0/321

11/815

*0/002

0/321
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جواد هراتی و همکاران

بحث
خش��کی باعث بهبود زمان شنای  50متر شناگران نوجوان غیررقابتی شد
( .)p=0 /001ام��ا این بهبود در گروه تمرینی ثبات مرکزی در آب معنادار
نبود .اگرچه ،علیرغم عدم بهبود معنادار در زمان ش��نای  50متر متعاقب

تمرین��ات ثبات مرکزی در آب ،تفاوت معن��اداری بین گروههای تمرینی
خش��کی و آب نس��بت به گروه کنترل مشاهده شد که حاکی از مؤثر بودن

هر دو برنامه تمرینی در بهبود زمان ش��نای  5 0متر میباش��د .همراستا با
پژوه��ش حاضر Weston ،و همکاران و  Patilو همکاران نش��ان دادند که

اجرای تمرینات ثبات مرکزی در خش��کی باعث بهبود در زمان شنای 5 0
متر ش��د ( .)14،1در مقابل Scibek ،و هم��کاران ،همچنین مهدیزاده و
محمدی نش��ان دادند که تمرینات ثبات مرکزی باعث بهبود معنادار زمان

ش��نای  50متر نش��د ( .)16اگرچه مطالعات زیادی در خش��کی با هدف
بهبود عملکرد ش��ناگران انجام شده است و در این مطالعات از تجهیزات
متفاوتی نیز اس��تفاده شده است (مانند دمبلها ،توپهای طبی ،کشهای
ورزش��ی ،وزنههای آزاد همراه با مقاومتهای خارجی) اما تعداد زیادی

از این مداخالت منجر به بهبود زمان ش��نا متعاقب تمرینات ثبات مرکزی
نشدند ( .)16،25بر همین اس��اس ،احتما ً
ال یکی از دالیل نتایج متناقض

در پژوهشه��ا ،عدم رعایت اصل ویژگی تمری��ن و یا طراحی تمرینات
بدون در نظر گرفتن الگوهای حرکتی در ش��نا بوده است که پتانسیل الزم

ی ناش��ی از تمرین را ایجاد نکرده است (Girold .)26
برای ایجاد س��ازگار 

و همکاران نیز تغییر معناداری در عملکرد ش��نا  50متر متعاقب تمرینات
خشکی (شامل تمرینات پرس دمبل ،پرشهای پالیومتریک و تمرینات

اسکات) گزارش نکردند ( .)27احتما ً
ال علت عدم همخوانی نتایج پژوهش
حاضر با مهدیزاده و محمدی تفاوت جنس��یت و همچنین سن شناگران
(دختران ش��ناگر دانش��گاهی) میباش��د .همچنین آزمودنیهای پژوهش

آنها  5سال سابقه شنای سرعتی منظم داشتند که خود عاملی محدودکننده

در پیشرفت عملکرد میباشد چرا که چنین سابقه تمرینی بهصورت منظم

میتوان��د اف��راد را به اثر س��قف ژنتیکی نزدیک کند و به س��طح باالیی از

آمادگی جسمانی برس��اند؛ بهگونهای که تمرینات جسمانی مکمل (مانند

تمرینات ثبات مرکزی) بهبود ناچیزی را در عملکرد ورزش��ی ایجاد کند.
همانطور که بهبود غیرمعنادار آماری در رکورد شنا ،در پژوهش ذکرشده
میتواند تا حدودی بیانگر این موضوع باش��د .بهعالوه؛ از دالیل تناقض

مطالعه حاضر با مطالعه  Scibekتفاوت در روش و پروتکل تمرینی است.
مجله بیـومکانیک ورزشی ،بهـار  ،1397دوره  ،4شماره  17 ،1تا 29

توپ سوئیسی کارایی کافی برای انتقال آثار تمرین به عملکرد شنا را ندارد
(.)16

دربارۀ عدم بهبود معناداری آماری زمان ش��نای  50متر متعاقب تمرینات

ثب��ات مرکزی در آب ،میتوان اینگونه عن��وان کرد که اگرچه این تفاوت
در پایان  4هفته تمرین معنادار نبود ،اما بهبود رکورد شنا در گرو ه تمرینی

ثبات مرکزی در آب نسبت به گروه کنترل بیشتر بود و بیانگر این موضوع
اس��ت که این تمرینات در بهبود رکورد ش��نا مفید بوده است .چنانکه در
ش��ناهای سرعتی صدم ثانیهها تعیینکننده میباشند .باوجوداین ،احتما ً
ال
بت��وان اینگونه عنوان کرد که انجام تمرینات در آب نس��بت به خش��کی

از آس��تانه ش��دت کمتری برخوردار اس��ت و عضالت را به میزان کمتری
فراخوانی میکند ( ،)28درحالیکه در شناهای مسافت کوتاه مانند 50متر؛

نی��رو و قدرت عضالنی نس��بت به اس��تقامت عضالنی اهمیت بیش��تری

دارد .در همین راس��تا؛ نشان داده شد ه که رابطه مثبتی بین نیرو و حداکثر

قدرت عضالنی در اندام فوقانی و تحتانی با عملکرد ش��نای سرعتی (50
ن در
مت��ر و  25متر) وج��ود دارد ( .)29،26بنابراین ،اگرچه پژوهش��گرا 
پژوه��ش حاضر نتوانس��تند فعالیت الکتریکی عض�لات را ثبت کنند ،اما
به نظر میرس��د ک��ه تمرینات مرکزی در آب آس��تانه فراخوانی مورد نیاز

برای انتقال به عملکرد شنای 50متر را فراهم نکرده است .اگرچه گرایشی
رو به بهبود در عملکرد  5 0متر ش��نای کرال سینه متعاقب تمرینات ثبات
مرکزی در آب دیده میشود .به نظر میرسد که درصورت ادامه تمرینات

ثب��اتمرکزی در آب برای دورههای طوالنیت��ر ( 10تا 12هفته) احتما ً
ال

فرصت الزم برای ایجاد س��ازگاری و انتقال به عملکرد ش��نای  5 0متر نیز
به دست آید .بنابراین ،پیشنهاد میشود که پژوهشهای بیشتری در رابطه

با تأثیر برنامه تمرینی این پژوهش بر عملکرد شنا و در دورههای تمرینی
طوالنیتر صورت گیرد ( .)30،31مطالعه حاضر در راس��تای پیشنهادات
ن پیشین ( )32مبنی بر اجرای تمرینات ویژه شنا همراه با درنظر
پژوهشگرا 
گرفتن الگوهای حرکتی در آب صورت گرفت ،که بهطورکلی نتایج حاکی

از اث��ر مثبت اما غیر معنادار تمرین بر زمان ش��نا بود .در همین راس��تا در
تنها مطالعه انجام شده Gourgoulis ،نشان داد که  11هفته تمرینات در آب
بهصورت پیشرونده ،باعث بهبود معناداری آماری در عملکرد  100 ،50و

 200متر شنای کرال سینه شد ( .)32شاید تفاوت نتایج این عدم همخوانی

در زمان ش��نای  50متر را بتوان اینگونه عن��وان کرد که بر خالف مطالعه

انجام ش��ده توس��ط گورگولیس ،تمرین��ات مورد اس��تفاده در این مطالعه
(ثبات مرکزی در آب) بدون مقاومت خارجی و توسط خود فرد صورت
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میباش��د و میتواند یکی از دالیل بهبود بیش��تر در رکورد ش��نای  50متر

ذکر اس��ت که تفاوت معناداری بین نمرۀ مجموع تع��ادل اندام فوقانی در

اعمال مقاومت بیش��تر اس��تفاده ش��د که نیازمند نیرو و تالش بیشتری نیز
باشد .همچنین  11هفته تمرین در مقابل  4هفته تمرین مطالعه حاضر نیز
میتواند دلیلی دیگر بر این تناقض باشد.

نمرۀ تعادل در دو گروه تمرینی نس��بت به گروه کنترل بیش��تر بود .الزم به
سمت برتر و غیر برتر پیش از شروع برنامه تمرینی وجود نداشت که این
خود نش��اندهنده عدم بیتقارنی ( )Asymmetryدر اندام فوقانی شناگران

دربارۀ تأثیر تمرین بر روی پارامتر تواتر اس��تروک بهعنوان دیگر شاخص

هر سه گروه تمرینی میباشد .چرا که وجود تفاوت در نمرات سمت برتر

تمرین��ات ثبات مرکزی در خش��کی و آب تغییر معن��ادار آماری در تواتر

در طوالنی مدت ورزشکاران را مستعد عدم تعادل عضالنی و مصدومیت

ش نش��ان میدهد که بع��د از  4هفته
ارزیاب��ی عملکرد ش��نا ،نتایج پژوه 
دست ( )Stroke rateدر شنای  50متر مشاهده نشد؛ که موافق با یافتههای
 Giroldو هم��کاران ب��ود .آنه��ا در دو پژوهش مختلف ،بع��د از  4هفته،

و  6هفته تمرینات قدرتی در خش��کی تغییری در تواتر دس��ت مش��اهده
نکردن��د ( Aspenes .)27,33و هم��کاران ( )2012نی��ز بع��د از  11هفت��ه

تمرین��ات قدرتی و اس��تقامتی تغییر معناداری در تواتر دس��ت مش��اهده
نکردن��د درحالیک��ه عملکرد ش��نای  400متر بهبود یاف��ت ( .)34عالوه

براین Sadowski ،و همکاران کاهش غیر معناداری را در تواتر دس��ت در

و غیربرتر در این آزمون نش��اندهندۀ بیتقارنی میباشد که خود میتواند
کن��د ( .)37الزم به ذکر اس��ت ک��ه پس از  4هفته تمرین��ات ثبات مرکزی

نی��ز تفاوت معناداری بی��ن گروهها در نمرات آزمون تع��ادل اندام فوقانی

مش��اهده نش��د که احتما ً
ال به دلیل ماهیت این رش��ته میباشد چرا که 90

درصد نیروی موردنیاز برای پیش��روی در آب در ش��نا توس��ط اندامهای
فوقانی تأمین میش��ود و بدین معنی میباشد که عملکرد هر دودست در

ش��نا ضروری میباش��د ( Myer .)38و همکاران نمرات این آزمون را بین

دو گروه کش��تیگیران و بازیکنان بیسبال مقایس��ه کردند و نشان دادند که

شنای سرعتی نشان دادند ( )35که با مطالعه  Patilو همکاران و Gourgoulis

کشتیگیران نمرات بهتری را در این آزمون کسب کردند ،که احتما ً
ال به دلیل

ن در یک راستا
شاخص در پژوهش حاضر با یافتههای پیشین پژوهشگرا 

میباش��د ( Butler .)39و همکاران نشان دادند که عملکرد زنان شناگر در

و همکاران نیز همراس��تا ب��ود .اگرچه ،عدم تغییر معن��ادار آماری در این
میباش��د اما مخالف با فرضیه پژوهش��ی این مطالعه بود ،باتوجه به اینکه
عنوان ش��ده که تواتر دست مهمترین ش��اخص در شناهای مسافت کوتاه

(مانند  50متر و  100متر) میباشد و یکی از راهبردهای مهم در به حداکثر
رساندن سرعت شنا مخصوص ًا در مسافتهای کوتاه؛ برای هر دو جنس
به شمار میرود .احتما ً
ال با در نظر گرفتن این موضوع که در مسافتهای

کوتا ه ش��ناگران از تواتر باالیی از ضربه دس��ت استفاده میکنند که فرصتی

برای بهبود و تمرکز بر طول دس��ت را به ش��ناگران نمیدهد و با توجه به

اینکه تغییرپذیری تواتر دس��ت در شناهای  50-400متر نسبت به پارامتر
طول دس��ت کمتر میباش��د؛ همچنین به دلیل اینکه ش��نا در مسافتهای

کوتا ه بیش از هرچیزی تحت تأثیر زمان برگشت و نیز میزان فشار آوردن به

دیواره قرار دارد؛ عدم تغییر معنادار در این شاخص را بتوان بدینصورت
توجیه کرد ( Patil .)36و همکاران نیز بعد از  6هفته تمرین ثبات مرکزی

در خشکی تغییر معنادار آماری در تواتر دست مشاهده نکردند .ازاینرو
بهتر است که پژوهشگران آینده توجه خود را بر روی سایر شاخصهای
کینماتیکی متمرکز کنند.

بر اس��اس نتای��ج پژوهش حاض��ر همانگونه ک��ه انتظار داش��تیم  4هفته

تمرین��ات ثبات مرکزی باعث تغییر معنادار آماری در نمرۀ مجموع تعادل

نیازمندیهای بیشتر در قدرت مرکزی و شانه در این گروه از ورزشکاران
این آزمون پایینتر از مردان میباش��د .بعالوه ،شناگران تفاوت معناداری

بین دو س��مت بدن در این آزمون نداش��تند ،بهعبارتدیگر بیتقارنی در

اندام فوقانی شناگران دو جنس مشاهده نشد و همچنین تفاوت معناداری
در نمرات س��مت برتر و غیربرتر بین زنها و مردها وجود نداشت ()40

که با پژوهش حاضر و همچنین  Westrickو همکاران همراستا میباشد.
آنها نشان دادند که این آزمون در ارزیابی عملکرد یکطرفه اندام فوقانی

در یک زنجیره بسته پایا میباشد ،و تفاوت معناداری بین نمرات در دست
برتر و غیر برتر مش��اهده نکردند ( .)37عالوه بر این ،نتایج نش��ان داد که

بعد از  4هفته تمرین ثبات مرکزی در آب و خش��کی اس��تقامت عضالت
مرکزی بهطور معناداری افزایش یافت که احتما ً
ال این بهبود به پیش��رفت

عملکرد ش��نا نیز منجر شده اس��ت .در حال حاضر ،اطالعات ناکافی در
ارتباط با آزمون تعادل اندام فوقانی موجود اس��ت .بر همین اس��اس و با
توجه به اهمیت عضالت مرکزی در بهبود عملکرد ورزش��ی که در سایر

پژوهشها اظهارشده اس��ت ( )41و ازآنجاییکه این آزمون کارکرد مرکز

بدن ،قدرت ،استقامت ،تحرک پذیری و درواقع عملکرد اندام فوقانی را
نیز ارزیابی میکند که ویژگیهایی مهم برای موفقیت در شنا هستند (،)20
وجود ارتباط بین این آزمون و عملکرد شنا منطقی به نظر میرسد .نتایج
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نتیجه گیری نهایی
ش حاضر میتوان اظهار داش��ت که
 ��بهطورکل��ی با توج��ه به نتایج پژوه

 متر5 0  در بهبود زمان ش��نای،تمرینات ثبات مرکزی در خش��کی و آب
 درحالیکه بر تواتر.ش��ناگران نوجوان غیررقابتی تأثیرگ��ذار بوده اس��ت

دس��ت بهعنوان یک��ی از متغیره��ای کینماتیکی در عملک��رد اختصاصی
 نتایج این پژوهش نشان میدهد که، همچنین.ش��نا تأثیر نداش��ته اس��ت

ش��رکت در تمرینات مکمل میتواند عملکرد آزمون تعادلی اندام فوقانی

 فهم بهتر و تأیید یا رد، برای روش��ن ش��دن این موضوع.را افزایش دهد
یافتههای این پژوهش بر اس��اس پروتکل تمرینی حاضر به پژوهشهای

 همچنین میبایست.بیشتری در سای ر رش��تهها و مادههای شنا نیاز است

مطالعات بیش��تری بر روی آزمون تعادلی اندام فوقانی و فاکتورهای مؤثر
در بهبود احتمالی نمرات این آزمون و تعیین اثر آنها در پیشبینی ریسک

.ابتال به آسیب در رشتهها و مادههای مختلف شنا صورت گیرد
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ای��ن پژوهش این پیشفرض را تأیید ک��رد چرا که تمرینات ثبات مرکزی
.ب��ه بهبود در تع��ادل اندام فوقانی در س��مت برتر و غیر برتر منجر ش��د
تاکنون هی��چ رابطهای بین نمرات آزمون عملکردی تعادل اندام فوقانی و

 ازاینرو به نظر میرسد،عملکرد اختصاصی ورزشی گزارش نشده است
که به مطالعات بیش��تری نیاز هس��ت که بررس��ی ارتباط عملکرد ورزشی
ب��ا آزمونهای عملکردی ای��ن چنینی و تأثیر تمرین��ات در بهبود نمرات
 قورباغه و،این آزمونها نهتنها در س��ایر رشتههای شنا (مانند کرال پشت
 متر) بلکه در سایر400 متر و50( پروانه) و یا سایر مسافتهای مسابقهای

 همچنین میتوان انواع مختلف سبکهای.رشتههای ورزشی نیز بپردازند

ش��نا را نیز باهم مقایسه کرد تا اطالعات و درک مناسبتری از این آزمون
و کاربرد آن در پیشبینی عملکرد ورزش��ی در ش��نا و همچنین پیشبینی

ش حاضر
  با توجه به نتایج پژوه، ازاینرو.ریسک آسیب به دست آورد
به نظر میرسد که استفاده از چنین آزمونهای عملکردی در برنامهریزی
تمرین و نظارت بر پیش��رفت برنامههای تمرینی در شناگران بهخصوص
 اگرچه به پژوهشها.متر) بس��یار مفید خواهد بود50( ش��ناگران سرعتی

.بیشتری برای تائید و یا رد نتایج بهدستآمده نیاز هست
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اصالحی از دانش��گاه گیالن میباشد .وی مقاالتی

دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیئتعلمی دانشگاه

ارش��د رش��ته آسیبشناس��ی ورزش��ی و حرکات
دیگر در مج�لات بینالمللی و همچنی��ن ارائه در

کنفرانسه��ای داخل��ی را در کارنامه دارد .ایش��ان

بهعنوان استاد مدعو در دانشگاه حکیم سبزواری فعالیت میکند.

دکت��ری تخصصی در رش��ته یادگی��ری حرکتی از

حکیم س��بزواری اس��ت .از ایش��ان بی��ش از دهها
مقاله در مجالت معتبر فارس��ی و انگلیس��ی و نیز

در کنگرههای بینالمللی منتش��ر و ارائه گردیده است .همچنین ایشان در

سمت روانشناس و مربی بدنساز تیم ملی دارت جمهوری اسالمی ایران

در رده سنی نوجوانان و بزرگساالن مشغول به فعالیت میباشد.
پروفس��ور حسن دانشمندی ،در سال  1999درجه
دکتری خود را در رش��ته آسیبشناس��ی ورزشی و
حرکات اصالحی از دانش��گاه منچس��تر انگلستان

دریاف��ت کرد و در حال حاضر ایش��ان اس��تاد تمام
گروه آسیبشناس��ی ورزش��ی و حرکات اصالحی
دانش��گاه گیالن میباشند .ایش��ان همچنین رئیس

انجمن آسیبشناس��ی ورزش��ی و حرکات اصالحی میباشند .از ایشان

صده��ا مقاله در مجالت معتبر فارس��ی و انگلیس��ی و نی��ز در کنگرههای
بینالملل��ی منتش��ر و ارائه گردیده اس��ت .و بیش از دهه��ا کتاب در زمینه
حرکات اصالحی تألیف و ترجمه نمودهاند.
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