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 این سطح به عنوان ناحیهه ثبها مركهزي. ایجاد سطحی براي تعامل عملکرد اندام فوقانی و تحتانی ضروري است، براي عملکرد بهینه شناگران:چکيده
 شهناگر پسهر بها12 . هدف از انجام این تحقیق ارتباط بین ثبا ناحیه مركزي با عملکرد عمومی واختصاصی نوجوانان شناگر نخبه بود.شناخته شدهاست
 كه همگی سالم و عضو تیم منتخه، كیلوگرم13/99±10  سانتیمتر و وزن100/05±19/51  قد، سال12/25±1/05 میانگین و انحراف استاندارد سنی
 و توان ناحیه ثبا مركزي بها، استقامت ناحیه ثبا مركزي شناگران با استفاده از پروتکل مکگیل.استان خود بودند بهصور در دسترس انتخاب شدند
 براي ارزیابی عملکرد عمومی آنها از مجموعهه. ثانیه اندازهگیري شد00 و90آزمون پرتاب توپ مدیسینبال از حالت دراز و نشست و آزمون دراز و نشست
 و ركهورد،،متر سرعتی و براي ارزیابی عملکرد اختصاصی از تهواتر اسهترو10  دو، پرش عمودي، پرس سینه،آزمونهاي عملکرد كه شامل؛ اسکا پشت
 یافتهها نشان داد كه فقه. استفاده شدp>0/05  براي بررسی رابطه از ضری همبستگی پیرسون در سطح معنیداري. متر كرال سینه استفاده شد100
 ضهمن ایهنكهه نتهای همبسهتگی آزمهونههاي عملکهرد.)r=-0/319(  ثانیهاي ارتباط معنیدار مثبتی وجود دارد00 بین آزمون اسکا و دراز و نشست
) رابطه مثبت و معنیدار اما در پرس سینه ارتباط معکهوسr=0/09(  در متغیرهاي اسکا،عمومی با امتیاز كلی آزمونهاي استقامت ناحیه ثبا مركزي
 در عملکهرد اختصاصهی ههیچ. بین عملکرد عمومی شناگران و امتیاز كلی ناحیه ثبا مركزي هیچ ارتبهايی دیهده نشهد، بر همین اساس.)r=-0/02(بود
-0/031(  ثانیههاي00  و دراز و نشسهت، و تنها در پارامتر تواتر استرو،ارتبايی بین عملکرد اختصاصی و توان و استقامت ناحیه ثبا مركزي یافت نشد
 استفاده از تمرینا ثبها مركهزي در جلسها تمرینهی شهناگران نخبهه، نتای تحقیق.) رابطه معنیدار و مثبتی یافت شدr=-0/090(  ثانیهاي90 )وr=

.نوجوان را توصیه میكند
 نوجوان، شناگران، عملکرد، ثبا مركزي:واژگان کليدي
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Relationship between Core Stability with General and Specific
Performance of Elite Swimmers Adolescence
H. Sadeghi1, R. Azimi2
Professor of Sport Biomechanics- Kharazmi Uni., 2MSc. of Sport Biomechanics
Abstract: Perceived exertion is defined as the subjective feeling of effort, stress, discomfort or fatigue. In order to
optimise swimmers’ performance, an adequate base of support which known Core Stability is needed for upper and
lower extremity movements. This study aimed to determine the relationship between Core Stability with general and
specific in elite swimmers performance. The subjects were twelve healthy elite male swimmers (with age of
12.25±1.05 yrs, height of 160.05±13.54cm and weight of 49.33±10 kg). To measure the core stability endurance,
McGill Protocol, the core stability power, and 30 / 60s sit-up test are used. The specific and general swimmers
performance measured separately. The set of performance tests including Back Squat, bench press, vertical jump and
40m sprint test were used to measure the general performance of swimmers and for their specific performance stroke
index and 100m crawl stroke were applied. The Pearson correlation coefficient is applied to determine the relationship
between the variables at p≤0.05. The only significance relationship seen between back squat test and 60s sit-up
test(r=-0.813), while positive and significant relationship observed between the general performance tests with the
total points of the core stability endurance tests in squat variables (r=0.63). But a reverse relationship in bench press
observed (r=-0.62). The findings in specific performance have shown the different of general performance in the sense
that no relationship was observed between the specific performance with the core stability endurance and power. The
only significant relationship was found in stroke index parameter and 60s (r=-0.694)/30s (r=-0.630) sit-up. The
findings of the study showed that the core stability endurance is more related to the general performance test than to
the specific performance, while higher significant relationship shown in specific performance test and in core stability
endurance which might happened as the trainers fail to train the exercise. Due to the results, core stability exercise
using in training session is recommend for elite swimmers adolescence.
Keywords: Core stability, Performance, Swimmers, Adolescence
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خاصرهاي 9و ناحیه سهرینی در قسهمت خله  ،دیهافراگم،
سق آن و ساختمان اسکلتی عضالنی ك لگن و كمربند
لگنی نیز ك این جعبه را تشکیل میدهد] .[10بسیاري
از صاح نظران ناحیه ثبها مركهزي را بههعنهوان مولفهه
كلیهدي در بهبههود عملکههرد ورزشههی مههیداننههد][11-19
بهيوري كه اعتقاد بر این است كه ناحیهه ثبها مركهزي
قوي به ورزشکار اجازه میدهد تا نیروهایی را كه بهوسیله
اندام تحتانی تولید میشود را از يریق تنه به اندام فوقانی
و یا ابزارهاي ورزشی منتقل نماید] .[11،15از يرفی نسر
و لی )2003( 1مهدعی شهدند كهه ناحیهه ثبها مركهزي
ضعی  ،انتقال انرژي را مختل و در نتیجه عملکرد ورزشی
را كههاه و خطههر آسههی عضههال ضههعی را افههزای
مههیدهههد] .[10زیههرا بویسههت و زاتههارا )1331( 5عنههوان
میكنند كه پایداري لگن و تنه براي حركا اندام فوقانی
ضروري است] .[17از این رو است كه بسیاري از محققیق
اثر انواع برنامههاي تمرینهی را بهر ناحیهه ثبها مركهزي
ارزیابی نمهودهانهد ] .[13-21محققهان بسهیاري اهمیهت
ناحیه ثبها مركهزي را در ارتبهاط بها درد ناحیهه كمهر و
بههازتوانی]  [22-21نشهههان دادهانهههد .ابزارههههایی بهههراي
اندازهگیري قدر و پایداري ناحیهه ثبها مركهزي ارا هه
شده است ] [21،12-23و در اهمیت ناحیه ثبا مركزي
و روشهاي تمرین و ارزیابی آن ايالعرسانی ویژهاي شده
است اما مطالعا كمی در مورد نق ناحیه ثبا مركزي
در عملکرد ورزشکاران پرداختهانهد .سهایبک و همکهاران0
( )2001عملکرد شناگران و قدر ناحیه ثبا مركزي را
در شناگران دبیرستانی بررسی نمودهاند ].[21
تسی و همکاران )2005( 7قدر ناحیه ثبا مركهزي بها
عملکرد قایقرانان را بررسی نمودند .آنها آزمودنیهها را در
دو گههروه كنتههرل و تجربههی قههراردادنههد .بههراي ارزیههابی
استقامت ناحیه ثبا مركزي از پروتکل مک گیل و بهراي
عملکرد نیز از آزمونهایی مانند پهرش عمهودي و آزمهون
 2000متر دوچرخه پاروزنی ،3اسهتفاده كردنهد .بعهد از 3
هفته تمرین ثبا مركزي ،پیشرفت معنهاداري در ههر دو
آزمون فلک جانبی راست و چپ دیده شد .و هیچ رابطه

-1مقدمه
يی سالههاي اخیهر كوشه ههاي زیهادي بهراي بهبهود
عملکرد شناگران و برپایی ركوردهاي جدید صور گرفته
كه از آن جمله می توان به شناسایی عوامل تأثیرگهذار در
اجراي بهینه مهار  ،انجام تمرینا تخصصهی بدنسهازي،
بهره گیري از متخصصان روانشناس و همچنین اسهتفاده
از وسایل و ابزارهاي جدید اشهاره كهرد .از جملهه عوامهل
مؤثر در بهبود اجراي شناگران میتوان به شاخص دسهت
(يول و تعداد استرو )،كارآمهد اشهاره كهرد .نشهان داده
شدهاست كه يول استرو ،باال در شنا كرال سینه ارتباط
قوي با بهبود اقتصاد شنا دارد] .[1ضهمن ایهنكهه يهول
استرو ،باال در افزای نیرو پی روي كارآمهد و كهاه
دراگ تعیین كننده است] .[2از سویی پازدن نق بسیار
مهمی در برقراري تعادل ،پایداري تنهه و همچنهین اجهرا
نیروي پی رونده در شنا كرال سینه دارد .اگر شهناگر در
آب تعادل مناسبی نداشته باشد ،دسهتهها كهار آمهدي و
تأثیرگذاري كمتري خواهند داشهت] .[9انهدرو)2011( 1
مدعی شد ،يهول اسهترو( ،مسهافت يهی شهده بها ههر
استرو )،بیشتر و تعداد استرو ،بهاالتر در یهک مسهافت
معین در دستیابی شناگران به بهاالترین حهد سرعتشهان
بسههیار تعیههینكننههده اسههت ] .[1بههراي عملکههرد بهینههه
ورزشکاران در این رشهته ورزشهی ،ایجهاد سهطحی بهراي
تعامل عملکرد اندام فوقانی و تحتانی ضروري اسهت .ایهن
سطح توس بیشهتر از  20جفهت عضهلهاي كهه سیسهتم
اسکلتی عضالنی مجموعه كمري -لگنی– رانی را تشکیل
میدهند بهوجود میآید] [5كهه بههعنهوان ناحیهه ثبها
مركزي ايالق میشهود] .[0كیبلهر و همکهاران)2000( 2
ثبا مركزي را در فعالیتهاي ورزشهی" توانهایی كنتهرل
موقعیت و حركت تنه بر روي لگهن بهراي ایجهاد حركهت
بهینه ،انتقال و كنترل نیهرو و حركهت بهه سهگمنتههاي
انتهایی در فعالیتهاي ورزشی "تعریه كردنهد] .[7ایهن
ناحیه از لحاظ فیزیولوژیکی شامل ناحیه مركزي است كه
در هر مطالعه متغیر است] .[3این تفاو به موضوع مورد
مطالعه (بازتوانی یا ورزش) بر میگردد.
این ناحیه بهعنوان جعبهاي یا اسهتوانهاي در نظهر گرفتهه
مههیشههود] [3كههه در قسههمت قههدامی آن شههکم ،فههوق
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ارتباط بین ثبا ناحیه مركزي با عملکرد عمومی ...

بههراي انههدازهگیههري اسههتقامت ثبهها مركههزي از پروتکههل
مکگیل كه شامل آزمونههاي فلکشهن تنهه ،2اكستنشهن
تنه ،9فلکشن سمت راست و چهپ 9و بهراي انهدازهگیهري
توان ثبا مركزي از آزمون پرتاب تهوپ مدیسهینبهال از
حالههت دراز و نشسههت )MBESTT( 1و آزمههون دراز و
نشست استفاده شهد .در آزمهون فلکشهن تنهه ،فهرد روي
زمین يوري نشسته كه پشت وي با سهطح زمهین ،زاویهه
 55درجه داشته باشد .در حالی كهه پاههاي آزمهودنی بهه
وسیله آزمونگر نگه داشته میشود ،او باید این وضعیت را
تها زمهانی كهه مههیتوانهد حفهک كنههد .بهه هنگهام آزمههون
اكستنشن تنه ،آزمودنی به حالت دمر بر روي نیمکت دراز
كشیده به صورتی كهه  5ASISبها لبهه نیمکهت ههمتهراز
میشود .زانوها ،مفصل هیپ و لگن بهوسیله هم تیمی نگه
داشته میشود .وضعیت دستها مانند آزمهون خهم شهدن
تنه به صور مورب بر روي سینه قهرار مهیگیهرد .زمهان
هنگامی متوق میشود كه آزمودنی قادر نباشهد وضهعیت
افقی خود را حفک كند و باالتنه به سمت پهایین متمایهل
شود .براي اجراي آزمونهاي فلکشن جانبی ،آزمهودنی بهه
یک يرف روي تشک دراز میكشد .پاهها بهه يهور كامهل
اكستنشن و آزمودنی باید پاي بهاال را جلهوي پهاي پهایین
قرار دهد تا مساحت سطح اتکا افزای یابد .آزمودنی بایهد
با آرن نزدیک به زمین ،خهود را حمایهت كنهد و نبایهد از
آرن مخال استفاده كند .آزمودنی بایهد بهدن خهود را در
یک خه حفهک نمایهد .در تمهامی آزمهونههاي پروتکهل
مکگیل كه شرح داده شد زمان هنگامی شروع مهیشهود
كه فرد در وضعیت آماده قرار گیرد و هنگامی كه قادر بهه
حفک وضعیت نباشد زمان متوقه و بهتهرین ركهورد از 9
تکههرار بههر حس ه صههدم ثانیههه ثبههت گردیههد .هههمچنههین
آزمههودنیههها در بههین هههر آزمههون  5دقیقههه اسههتراحت
مینمودند .پروتکل استاندارد در تحقیقا مشابه اسهتفاده
شده است] .[23همانيور كه در ابتهدا گفتهه شهد ،بهراي
اندازهگیري تهوان ثبها مركهزي از آزمهون پرتهاب تهوپ
مدیسین بهال از حالهت دراز و نشسهت )MBESTT( 0و
آزمون دراز و نشست اسهتفاده شهد .آزمهون پرتهاب تهوپ

معناداري بین این تمرینها و عملکهرد آنهها دیهده نشهد
] .[20نسر و همکاران )2003( 1رابطه قدر ناحیه ثبا
مركزي را بها متغیهرههاي عملکهرد ورزشهی بازیکنهان زن
فوتبال ارزیابی نمودند و به این نتیجه رسیدند كهه رابطهه
معناداري بین آنها وجود ندارد .بر يبق یافتهههاي قبلهی،
ارتباط قوي اي بین قدر و پایداري ناحیه ثبا مركهزي
و عملکرد ورزشی در ورزشکاران مرد یافت نشد].[10
با توجه به پیشرفت روشهاي تمرینهی و اهمیهت كسه
نتای در رقابتها ،به نظر میرسد دستیابی به روشههاي
تمرینی و در نهایت كس نتای از اههم اههداف در ورزش
حرفه اي باشد از اینرو ،هنوز این پرس باقی اسهت كهه
آیا ناحیه ثبا مركزي بهراي عملکهرد بهینهه ورزشهکاران
ضروري است یا صرفا جنبه حمایتی در عملکرد دارد؟ بهر
این اساس ،با توجه به كمبود تحقیقها در زمینهه رابطهه
ثبا مركزي و عملکرد ورزشکاران و متغیر بودن سنج
عملکرد ورزشکاران به نظر میرسد ارزیابی این رابطهه در
شناگران با آزمونهاي متفاو نتای دیگري را نشاندهد.
از اینرو ،هدف از انجام تحقیق ارتباط بهین ثبها ناحیهه
مركزي با عملکرد عمومی و اختصاصهی نوجوانهان شهناگر
نخبه بود.
-2روش تحقيق
در این پژوه نیمه تجربی 12 ،شناگر پسر بها میهانگین
سههههنی  12/25±1/05سههههال ،قههههد 100/05±19/51
سانتیمتر و وزن  13/99±10كیلوگرم ،كه همگی سالم و
عضو تیم ملی یا تیم منتخ استان خود بودند بههصهور
در دسترس و انتخابی بهعنهوان آزمهودنی شهركت كردنهد
(جدول  .)1قبل از شهروع آزمهون ،يهرح تحقیقهی بهراي
آزمودنیها توضیح داده شد و سپس آنهها فهرم رضهایت را
تکمیل نمودند.
جدول  -1ویژگیهاي فردي آزمودنیها
متغير

ميانگين  ±انحراف استاندارد

سن (سال)

12/25±1/05

قد (سانتیمتر)

100/50±19/51

وزن (كیلوگرم)

13/99±10

2-

The Trunk Flexion Test of The Mcgill Protocol
Trunk Extension Test of The Mcgill Protocol
4
-Medicine Ball Explosive Sit-up Throw Test
5Anterior Superior Iliac Spine
1Medicine Ball Explosive Sit-up Throw Test
3-The
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مدیسههینبههال از حالههت دراز و نشسههت یههک آزمههون دو
مرحلهاي است .در مرحله اول آزمودنی پشت به دیهوار یها
نیمکت تکیه میكند بهيوري كه پشت و شانهها با دیهوار
یا نیمکت در تماس هستند .سهپس آزمهودنیهها تهوپ 1
كیلوگرمی را بهه قصهد كسه بیشهترین مسهافت پرتهاب
مینمود .براي اینكه بهترین نتیجه را بگیریم زاویه رهایی
كنترل شد] .[27در این آزمهون  0كوشه انجهام شهد و
فاصله بین نقطه رهایی كه باالي پاها بود و نقطه فرود بهر
حس سانتیمتهر ثبهت شهد .بهتهرین ركهورد در بهین 0
كوش آنها ثبت شد .در مرحلهه دوم آزمهودنی از حالهت
دراز و نشست پرتاب را انجام میدادند .تعداد تکرار و سایر
شرای مانند آزمون مرحله اول است .براي محاسبه امتیاز
نههایی آزمهون  ،MBESTTتفاضهل مسهافت دو مرحلهه
آزمون را به عنوان امتیهاز نههایی آزمهون در نظهر گرفتهه
شد] .[23آزمون دیگري كه براي اندازهگیري تهوان ثبها
مركزي اسهتفاده شهد آزمهون دراز و نشسهت اسهت .ایهن
آزمون در دو حالت  00و  90ثانیه انجام شهد .ههر چرخهه
باال و پایین رفتن بهعنوان یک تکرار موفق دراز و نشسهت
شمارش میشود .تعداد تکرارهاي صهحیح در  90ثانیهه و
 00ثانیه شمارش میشود .آزمودنیها یک بار این آزمهون
را انجام میدهند .آنها ابتدا آزمون  00ثانیه را انجام دادنهد
و سهههپس آزمهههون  90ثانیهههه دراز نشسهههت را تکهههرار
نمودند] .[23آزمونهاي استقامت و قدر تنه در سه روز
انجام شد .ورزشکاران در روز اول آزمون دراز و نشسهت و
بار اول آزمون مکگیل ،روز دوم آزمهون  MBESTو در
روز سوم دفعه دوم آزمون مکگیل را انجام دادنهد .در روز
اول كه آزمونهاي اسهتقامت و تهوان بها ههم در یهک روز
همزمان بود ،ابتدا آزمون توان و سهپس آزمهون اسهتقامت
انجههام شههد .بههراي ارزیههابی عملکههرد عمههومی شههناگران از
مجموعه آزمونهاي ،اسکا پشت ،1پرس سهینه ،2پهرش
عمههودي ،دوي 10متههر سههرعتی و در بخهه عملکههرد
اختصاصی از تواتر استرو ،،و ركورد  100متر كرال سینه
استفاده شد .آزمونهاي اسکا پشهت و پهرس سهینه بها
توجه به نوع اصهالح شهده توسه باكهل و ایهرل ()2000
انجام شد و به جهاي یهک تکهرار بیشهینه ( )1-RMاز 9
تکرار بیشینه ( )3-RMاسهتفاده شهده اسهت .در آزمهون
Back Squat
Bench Press

اسکا پشت ،آزمودنیها براي گرم كردن 5 ،ست اسهکا
پشت را با  5تکرار به صور زیر بیشینه ،زیهر نظهر مربهی
انجام دادند .براي انجام آزمون بار اولیه بر اساس ثبهت 1-
 RMبهوسیله مربی تعیین میشود .آزمودنیهها حهداكثر
 10ثانیههه بههین هههر تکههرار اسههتراحت نمودنههد .هههر گههاه
ورزشههکاران آزمههون  3-RMرا بهها تکنیههک صههحیح و بهها
موفقیت انجام میدادند (با صالحدیهد مربهی) آنهها اجهازه
داشتند حركت را با بار سنگینتر انجام دهند .اگر آنهها در
بار توصیه شده ناموفق بودند اجازه داشتند بعد از  2دقیقه
استراحت ،با همان بار دوباره آزمون را تکرار كننهد و اگهر
دوباره ناموفق بودند بار استفاده شهده در آزمهون 3-RM
قبلی (كه با موفقیت انجام شده) بهعنوان ركهورد آنهها بهر
حس كیلوگرم ثبت میشد .در آزمهون پهرش عمهودي از
آزمون پرش سارجنت استفاده و بهترین ركورد آنهها در 9
بار اجرا بر حس سانتیمتهر ثبهت شهد .پهی از اجهراي
آزمون  10متر سرعتی ،آزمهودنیهها فراینهد گهرم كهردن
(گرم كردن اختصاصی) را زیر نظر آزمهون گیرنهده انجهام
دادند .براي انجام آزمهون آنهها پشهت خه شهروع آمهاده
شدند .ورزشکاران از استار ایستاده شروع كردنهد .از ههر
شركتكننده دو بار آزمون گرفته شد و حهداقل  2دقیقهه
بین آنها استراحت داده شد .ورزشکاران براي اجراي بهتهر
دوي  10متههر ،تشههویق و تحریههک شههدند .بهتههرین زمههان
بهعنوان ركورد برحس صدم ثانیه ثبت شد .آزمهودنیهها
بین تکرارها  10ثانیه استراحت نمودنهد .در آزمهون تهواتر
استرو ،ورزشکاران مسافت  100متهر كهرال سهینه را در
استخري با يول  25متهر بها تمهام تهوان شهنا نمودنهد و
آزمونگیرنده با حركت در كنار استخر تعهداد دسهتههاي
شناگر را شمارش نمود سپس در روز بعد شناگران تسهت
 100متر كرال سهینه را اجهرا و ركهورد شهناگر برحسه
صدم ثانیه ثبت شد .براي توصی متغیرهها از میهانگین و
انحراف استاندارد استفاده گردید.
براي بررسهی رابطهه بهین عملکهرد عمهومی و اختصاصهی
ورزشکاران بها تهوان و اسهتقامت ناحیهه ثبها مركهزي از
ضری همبستگی پیرسون در سطح معنیداري p≥0/05
استفاده شد .قبل از انجهام آزمهون آمهاري صهحت نرمهال
بههودن ايالعهها بهها اسههتفاده از آزمههون كلومههوگروف-
اسمیرنوف تأیید شد.

23-
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 -3نتایج و بحث

جدول  -9ايالعا توصیفی متغیرهاي اندازهگیري شده آزمونهاي
عملکردي شناگران
متغیر

عمومی

اسکا
28/2

4/5

0/02

5/27

3/1

0/09

(كیلوگرم)

آزمون

پرش سارجنت (سانتی متر)

دو10متر (ثانیه)

میانگین
معیار

انحراف

متغیر
میانگین
انحراف معیار

آزمون

درازنشست  00ثانیه

درازنشست  90ثانیه

پرتاب توپ مدیسبال

فلکشن تنه

اكستنشن تنه

فلکشن سمت راست

فلکشن سمت چپ

4/11

1/58

0/11

22/3

1/9

10/3

21/2

پرس سینه (كیلوگرم)

17/1

25/1

0/37

70/1

100

تواتر استرو( ،تعداد)

استقامت (ثانیه)

03/5

101

90/0

7/93

93/5

13/5

1/05

نتههای آزمههون همبسههتگی پیرسههون بههین آزمههونهههاي
عملکردي عمومی و اختصاصی ،با استقامت و تهوان ثبها
مركزي در جدول  1آورده شده است.

جدول -1همبستگی بین آزمونهاي عملکرد اختصاصی و عمومی با آزمونهاي ثبا مركزي
نشریه آموزش تربیت بدنی ،سال اول ،شماره ،1پاییز 1931

(دقیقه)

آزمونهاي ثبا مركزي

57/1

اختصاصی

بین آزمونهاي عملکرد عمومی و آزمونهاي اسهتقامت و
توان ثبها مركهزي فقه بهین آزمهون اسهکا و دراز و
نشست  00ثانیهاي ارتباط معنیداريیافت شهد (-0/319
=.)r
همچنین نتای همبستگی آزمونهاي عملکرد عمومی بها
امتیههاز كلههی آزمههونهههاي اسههتقامت ثبهها مركههزي ،در
متغیرهاي اسکا ( )r= 0/020رابطه مثبت و معنیدار اما
در پههرس سههینه ارتبههاط معکههوس بههود ( .)r= -0/021بههر
همین اساس ،بین عملکرد عمومی شناگران و امتیاز كلی
ثبا مركزي هیچ ارتبايی دیده نشد اما به نظهر عملکهرد
عمومی آنها با استقامت ثبها مركهزي ارتبهاط بیشهتري
دارد.
چنانچه در جدول  1مشاهده می شود ،در قسمت عملکرد
اختصاصی ،یافتهها متفاو بها قسهمت عملکهرد عمهومی
است بهيوري كه هیچ ارتبايی بین عملکهرد اختصاصهی
با توان و اسهتقامت ثبها مركهزي یافهت نشهد ،تنهها در
پههارامتر تههواتر اسههترو ،و دراز و نشسههت  00ثانیهههاي
( )r=-0/031و  90ثانیهاي ( )r=-0/090رابطه معنیداري
یافت شد.

جدول  -2ايالعا توصیفی متغیرهاي اندازهگیري شده آزمونهاي
توان و استقامت ناحیه ثبا مركزي شناگران

توان (ثانيه)

آزمونهاي عملکردي

ركورد 100متر سینه

ايالعا توصیفی مربوط به متغیرهاي اندازهگیهري شهده
در جههداول  2و 9آورده شههده اسههت .یافتهههههها در بخ ه
استقامت ثبا مركزي نشان میدهد كه باالترین میانگین
مربوط بهه آزمهون اكستنشهن تنهه ( )M=100و آزمهون
فلکشههن سههمت چههپ كمتههرین میههانگین را داشههت
(.)M=57/1
در بین آزمونهاي زمانی توان ناحیه ثبها مركهزي ،دراز
نشست  00ثانیهاي بیشترین مقدار را داشت ()M=17/1
همچنین میانگین آزمون پرتاب توپ مدیسهینبهال 0/37
متر گزارش شد .در بهین آزمهونههاي عملکهرد عمهومی،
آزمون اسکا باالترین میانگین ( )M=101/73و آزمهون
پرس سهینه كمتهرین مقهدار را بهه خهود اختصها داد
(.)M=93/51
از يرفی در عملکرد اختصاصی میهانگین تهواتر اسهترو،
 13/5بار و میهانگین ركهورد  100متهر سهینه نیهز 1/05
دقیقه بود.
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صادقی و عظیمی
توان ناحیه ثبا مركزي

استقامت ناحیه ثبا مركزي (پروتکل مکگیل)

ثبا مركزي

امتیاز كلی استقامت ناحیه

فلکشن سمت چپ (ثانیه)

فلکشن سمت راست (ثانیه)

اكستنشن(ثانیه)

فلکشن(ثانیه)

ثبا مركزي

امتیاز كلی توان ناحیه

(سانتیمتر)

-0/13

0/27

-0/05

0/20

0/17

0/10

-0/25

0/11

0/11

عملکرد عمومی
اختصاصی

ركورد  100متر كرال سینه

عملکرد

چنانچه اشاره شد ،هدف از انجام پژوه حاضهر ،ارتبهاط
بههین ثبهها مركههزي بهها عملکههرد عمههومی و اختصاصههی
شناگران نخبه نوجوان بود .یافتههاي پهژوه نشهان داد
كه تنها بین عملکهرد عمهومی شهناگران بها امتیهاز كلهی
استقامت ثبا مركزي ارتبهاط معنهیداري وجهود دارد و
بین عملکرد عمومی با استقامت ،عملکهرد اختصاصهی بها
استقامت و توان ثبا مركزي رابطه معنیداري مشهاهده
نشد.
بررسی پارامترهاي عملکرد نیز نشهان داد كهه تنهها بهین
اسکا با پارامترهاي توان ثبها مركهزي ارتبهاط وجهود
دارد و در قسمت عملکرد اختصاصی نیز تنهها بهین تهواتر
استرو ،با پارامتر توان ثبا مركزي ارتباط وجود داشت.
برخی از مطالعا گزارش كردهاند كه قدر و توان ناحیه
ثبا مركزي ،عملکرد اندام فوقانی و تحتانی ورزشهکار را
تحت تأثیر قرار مهیدههد كهه از آن جملهه مهیتهوان بهه
تحقیق جاسهتین ( )2010شهاره كهرد كهه معتقهد اسهت
قدر ناحیه ثبا مركزي تأثیر معنیداري بر نحوه تولید
و انتقال نیرو اندام دارد] .[90در پژوهشی دیگر تامسون و
همکاران ( )2003با برررسی تهأثیر هشهت هفتهه تمهرین
عملکردي (ثبا مركزي ،تعادلی ،مقاومتی) بر سرعت سر
چوب گل به این نتیجه رسیدند كه این تمرینها تهأثیر
قابل مالحظهاي بر سرعت سر چوب گل میگذارد].[91

پرتاب توپ مدیسبال

-0/50

0/1

-0/01

0/10

0/1

-0/1

0/11

*0/09

*0/03

تواتر استرو( ،تعداد)

(تعداد)

*-0/02

0/07

0/55

0/15

-0/25

-0/13

0/50

0/20

0/51

پرس سینه (كیلوگرم)

درازنشست  90ثانیه

-0/50

0/1

0/15

0/17

-0/1

-0/91

0/09

0/9

0/5

دو  10متر

(تعداد)

-0/12

0/03

0/11

0/59

-0/13

-0/02

-0/22

0/25

0/10

پرش سارجنت (سانتی متر)

درازنشست  00ثانیه

*0/09

0/12

0/19

0/99

0/00

0/07

0/11

0/13

**0/3

اسکا (كیلوگرم)

زمونها

(ثانیه)

همچنین آپت و همکاران ( )2007با بررسی ارتباط ناحیه
ثبا مركزي و مکانیزمهاي دوچرخه سواري بیان داشتند
كه بهبود قدر ناحیه ثبا مركزي میتواند باعث بهبهود
نحوه قرارگیري تنه بر روي زین و ههمتهرازي بهتهر نهدام
تحتانی براي انتقال نیرو بیشهتر بهه پهدالهها شهود].[92
نتای این مطالعا شاید بتواند مؤید این مطل باشد كهه
بهبود ثبا ناحیه مركزي میتواند باعث بهبهود عملکهرد
اندام فوقانی و تحتانی در شناگران گردد.
نتههای پههژوه حاضههر نشههان داد كههه عملکههرد عمههومی
شناگران نسبت به عملکرد اختصاصهی آنهها بها اسهتقامت
ثبا مركزي رابطه بیشتري دارد ،بهيوري كه ،در بخه
عملکرد اختصاصی ارتباط تنها با توان ثبا مركزي دیده
شد و هیچ ارتبايی بها اسهتقامت ثبها مركهزي گهزارش
نشد .پژوهشی كه نسهر و لهی ( )2003در زمینهه ارتبهاط
بین ثبا مركزي با عملکهرد اختصاصهی فوتبالیسهت زن
انجام دادند ،رابطه معنیداري گزارش نکردنهد .در نتیجهه
بیان داشتند كه براي بهبود عملکهرد نبایهد بهر تمرینها
ویژه ثبا مركزي بی از حد تمركز كرد] .[10سایبک و
همکاران ( )2001نیز ارتبهاط معنهیداري بهین عملکهرد
شناگران با ثبا مركزي گزارش نکردند .آنها در پژوهشی
كه روي شناگران با استفاده از تمرینها فیزیوبهال انجهام
دادند .به این نتیجه رسیدند كه ههر چنهد ایهن تمرینها
10
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وضعیت ثبا مركزي را بهبود میبخشد امها تهأثیري بهر
عملکرد اختصاصی شناگران ندارد ].[21
نتای این تحقیق تا حدودي بها ادبیها مربهوط بهه ایهن
حیطه همسو است ،اما ذكر این نکته ضروري است كه هر
چند بین امتیاز كلی عملکهرد اختصاصهی بها اسهتقامت و
توان ثبا مركزي رابطهاي مشاهد نشهد ،امها بهین تهوان
ثبا مركزي و تواتر دست شهناگران ارتبهاط معنهیداري
گزارش شد ،كه این امر احتماال ناشی از اندازهگیري تواتر
دسههت در شههناي  100متههر كههه مههادهاي نسههبتا تههوانی
میباشد ،است .همچنین احتماال میتوان این يور تصهور
كرد كهه شهاید ایهن ارتبهاط ناشهی از پارامترههاي دیگهر
شاخص دست شناگران باشد .بهعنوان مثال در شناگرانی
كه ناحیه ثبا مركزي قويتري دارند بهه احتمهال زیهاد
زمان كمتري به مرحله كش و فشار در زیر آّب و زمهان
بیشههتري در مرحلههه ریکههاوري دسههت در خههار آب،
اختصا داده میشود كه این پارامترها به دلیهل كمبهود
امکانا اندازهگیري نشد و به نظر مهیرسهد كهه بررسهی
دقیهقتههر ایهن پارامترههها بهها اسهتفاده از ابزارهههایی چههون
دوربینهاي مجهز ،نتای دقیقتري را نشان دهد.
عملکرد عمومی بهر خهالف عملکهرد اختصاصهی ،ارتبهاط
بیشتري با استقامت ثبا مركزي نشان داد بهيوري كهه
از بین چهار متغیر؛ مورد بررسی اسکا  ،پرش سارجنت،
دو  10متههر و پههرس سههینه ،آزمههون اسههکا همبسههتگی
باالیی را با دراز و نشست بهعنوان یکی از آزمونهاي توان
ثبا مركزي نشان داد .همچنین هر دو آزمون اسهکا و
پرس سینه همبستگی بهاالیی را بها امتیهاز كلهی آزمهون
استقامت ثبا مركهزي داشهتند .دنهداس ( )2010بهراي
سنج وضعیت ثبا مركهزي فوتبالیسهتههاي مهرد ،از
آزمونهاي استقامت و توان ثبا مركزي استفاده كهرد و
ب هین فلکشههن تنههه (از سههري آزمههونهههاي مههکگی هل)،
درازنشست  90و  00ثانیه با عملکرد ورزشکاران باالترین
ارتباط را گزارش كرد ،در حالیكه ارتبهاط معنهیداري را
بین اكستنشن تنه و فلکشن جانبی سمت راسهت و چهپ
با عملکرد ورزشکاران بیان نکرد] [23كه نتای وي خالف
نتای این پژوه است.
تسی و همکاران ( )2005قدر ثبا مركزي با عملکهرد
قایقرانان دانشگاهی را بررسی و به نتای مشهابه دنهداس
دست یافتند] .[20بهيوركلی و با مرور ادبیا تحقیق به
نشریه آموزش تربیت بدنی ،سال اول ،شماره ،1پاییز 1931

نظر میرسد با وجود اهمیهت كلیهدي ثبها مركهزي در
عملکرد ورزشی] .[12به عالوه ،اینكه ،تمرینممکن است
وضعیت ثبا مركزي را بهبود بخشد ،امها احتمهاال ثبها
مركزي بیشتر از این كه در عملکرد نق داشته باشد در
تعادل و پیشگیري از آسی نقه دارد كهه ایهن مسهأله،
اهمیت تحقیقا بیشتر در زمینه رابطه عملکرد و تعهادل
با ثبا مركزي را نشان میدهد.
از سوي دیگر شاید محی آب به خاير عدم وجود جاذبه
و شرای متفاو با خشکی قابلیت مقایسه و نتیجهگیري
را نداشته باشد و بررسی عملکرد اختصاصی و عمهومی بها
ناحیه ثبا مركزي در رشتهههاي ورزشهی دیگهر ،نتهای
دیگري را نشان دهد .از اینرو ،به نظر میرسد كه تقویت
ناحیه ثبا مركزي نق حفاظتی را در عملکهرد داشهته
باشد تا اینکه مستقیما عملکرد را متهأثر كنهد و نتهای را
تغییر دهد از سوي دیگر میتوان این يور بیان نمود كهه
ممکن است تمریناتی كه شهناگران انجهام مهیدهنهد در
نتای اثر گذار باشد به این معنهی كهه در تمرینها آنهها
روي تقویت این ناحیه تمركز نمهیشهود .بهر ایهن اسهاس
پژوه هاي بیشتر در مورد تقویت این ناحیهه و بررسهی
رابطه ضروري به نظر میرسد.
-4نتيجهگيري
از آنجههایی كههه برخههی از تحقیقهها در نتههای خههود بههه
تأثیرگذار بودن قهدر و تهوان ثبها مركهزي بهر بهبهود
عملکرد اندام فوقانی و تحتانی اشاره ،و از يرفی بهه یهک
معنا در رشته شنا هر دو اندام فوقانی و تحتهانی هسهتند
كه با سهم متفاو باعث ایجاد نیروي پی برنده در شنا
میشوند به نظهر مهیرسهد بهبهود تهوان و قهدر ثبها
مركزي كه بهعنوان پل ارتبهايی و محهل تعامهل ایهن دو
سگمنت است ،در ایهن رشهته بههيهور خها عهالوه بهر
تأثیري كه میتواند بر بهبود عملکرد این دو سهگمنت بهه
يور جداگانه داشته باشد در بهبهود تعامهل بهین ایهن دو
سگمنت و هدر رفتن نیروي تولیهدي ایهن دو بخه بهه
دلیههل ضههع ایههن ناحیههه جلههوگیري و بهبههود عملکههرد
شناگران را در پی داشته باشد .البته نتهای ایهن تحقیهق
رابطه بین توان ثبا مركزي با عملکرد شناگران (ركهورد
100متر و شاخص دست) را گزارش نکرد كهه علهت ایهن
امر میتواند آزمونههاي نادرسهت و یها كمبهودهها (نبهود
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