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تأثیر  8هفته تمرینات ثبات مرکزی با توپ سوئیسی بر تعادل فوتبالیستهای  12تا  15سال
محمد علی خانی ،1علی اصغر نورسته ،2امیر حسین قربانی،3
5
حسن علی خانی ،4آسیه میرزا آقاجانی
چکیده
زمینــه و هــدف :هــدف ایــن پژوهــش بررســی تاثیــر  8هفتــه تمرینــات ثبــات مرکــزی بــا تــوپ سوئیســی بــر تعــادل
فوتبالیس ـتهای نوجــوان بــود .روش تحقیــق :از بیــن کلیــه ورزشــکاران فوتبالیســت  12تــا  15ســال حاضــر در مــدارس
فوتبــال شــهر الهیجــان 30 ،نفــر بــه عنــوان نمونــه آمــاری انتخــاب شــدند و بــه صــورت تصادفــی در دو گــروه کنتــرل و تجربــی
قــرار گرفتنــد .گــروه تجربــی برنامــه تمرینــی شــامل تمرینهــای مرتبــط بــا ثبــات مرکــزی را بــه مــدت  8هفتــه بــا تکــرار
 3بــار در هفتــه ،بــه اجــرا درآوردنــد .در چهــار هفتــه اول ،تمرینــات مذکــور 2 ،بلــوک  5کوششــی و در چهــار هفتــه دوم2 ،
بلــوک  10کوششــی بــود؛ در ایــن مــدت گــروه کنتــرل تنهــا در کالسهــای فوتبــال شــرکت داشــتند .تعــادل ایســتا و پویــا بــه
ترتیــب بــا آزمــون ایســتادن لــک لــک و آزمــون تعدیــل شــده ســتاره ( )Yارزیابــی گردیدنــد .پــس از بررســی طبیعــی بــودن
توزیــع میانگیــن دادههــا بــا آزمــون کولموگــروف  -اســمیرنوف ،از آزمــون  tمســتقل و وابســته بــرای مقایســه تغییــرات بیــن
گروهــی و درون گروهــی اســتفاده گردیــد و ســطح معنــی داری  p >0/05درنظــر گرفتــه شــد .یافتــه هــا :نتایــج نشــان داد کــه
اختــاف معنـیداری در تعــادل ایســتا بیــن دو گــروه در پــس آزمــون وجــود نــدارد ( .)p=0/91در تعــادل پویــا اختــاف معنــی
داری در دو جهــت خلفــی خارجــی ( )p=0/04و خلفــی داخلــی ( )p=0/002در گــروه تجربــی پــس از تمرینــات مشــاهده شــد،
امــا در جهــت قدامــی پیشــرفت معنــاداری بدســت نیامــد ( .)p=0/33نتیجــه گیــری :بــا توجــه بــه نتایــج ایــن تحقیــق مربیــان
و معلمــان میتواننــد از تمرینــات ثبــات مرکــزی بــرای بهبــود تعــادل پویــا در افــراد نوجــوان اســتفاده نماینــد ،وضعیتــی کــه
بــا بهبــود اجــرا ،یادگیــری بهتــر ،و کاهــش آســیبهای ورزشــی همــراه خواهــد بــود.
واژههای کلیدی :ثبات مرکزی ،تعادل پویا ،آزمون تعدیل شده ستاره.

 .1نویسـنده مسـؤل ،کارشناسـی ارشـد گروه آسـیب شناسـی ورزشـی و حرکات اصالحی ،دانشـکده تربیـت بدنی
و علـوم ورزشـی ،دانشـگاه گیالن ،رشـت ،ایـران؛ آدرس :قـم 45 ،متری صـدوق 20 ،متری امـام حسـین (ع) غربی30 ،
متـری مفتح جنوبـی ،کوچه  ،8شـماره  ،30واحـد ،3پسـت الکترونیـک alikhani16@yahoo.com :
 .2دانشیار گروه آسیب شناسی و حرکات اصالحی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران.
 .3کارشناس ارشد گروه روانشناسی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
 .4استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان ،الهیجان ،ایران.
 .5دانشـجوی کارشناسـی ارشـد ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشـی ،دانشـکده علوم انسـانی ،دانشـگاه آزاد اسالمی واحد
رشت ،رشـت ،ایران.
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مقدمه
تعــادل بــه عنــوان بخــش مهمــی در مهارتهــای حرکتــی
در نظــر گرفتــه میشــود و بــه عنــوان توانایــی نگهــداری
مرکــز بــدن بــر روی ســطح تکیــه گاه تعریــف میشــود.
دوران کودکــی مرحلــه مهمــی بــرای رفتارهــای حرکتــی
اســت ،زیــرا در ایــن دوران رشــد مهارتهــای حرکتــی
بنیــادی شــکل میگیــرد .اگــر کــودکان بخواهنــد در
آینــده در مهارتهــای ورزشــی شــرکت کننــد ،کســب
مهارتهــای حرکتــی بــرای آنــان ضــروری اســت (.)29
ایــن امــر آشــکار اســت کــه در دوران کودکــی ،تعــادل
نقــش مهمــی در چندیــن مهــارت حرکتــی و عملکــرد آنهــا
دارد .در طــی دوران کودکــی ،تعــادل بــه ســطح طبیعــی
خــود خواهــد رســید ،امــا رشــد کامــل آن در دوران بعــد
از کودکــی رخ خواهــد داد ( .)29جــدا از ایــن کــه ارتبــاط
نزدیکــی میــان مهارتهــای تعادلــی و عملکــرد حرکتــی
کــودکان وجــود دارد ،یــک عملکــرد نامناســب در کنتــرل
تعــادل ممکــن اســت نشــانه نقصهــای مختلــف حرکتــی
باشــد ( .)29بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل درمــورد مقایســه
کــودکان و افــراد بالــغ ،بــه نظرمیرســد کــه درکــودکان
توانایــی ســازگاری حســی درکنتــرل تعــادل مشــابه بالغیــن
نبــوده وکاهــش اطالعــات سیســتم هــای بینایــی و حســی
پیکــری ،موجــب اختــال درکنتــرل وضعیــت ایســتاده در
آنــان میگــردد .برخــی پژوهشــگران ایــن مســئله را بــه
عــدم بلــوغ سیســتم و دســتگاه دهلیــزی در کــودکان
نســبت میدهنــد ( .)10کــودکان  2تــا  8ســال بیشــتر
بــر درون دادهــای بینایــی بــرای حفــظ تعــادل متکــی
هســتند ()27؛ در حالــی کــه افــراد  6تــا  16ســال بــرای
حفــظ تعــادل بیشــتر از گیرندههــای فشــاری و حــس عمقــی
اســتفاده میکننــد ( .)12مطالعــات نشــان داده اســت کــه حس
عمقــی قابــل تعلیــم اســت و برنامههایــی کــه شــامل تعلیــم
حــس عمقــی باشــد ،باعــث پیشــرفت حــرکات عملکــردی
میگــردد ( .)12 ،3بــرای تعلیــم حــس عمقــی بایــد از
تمریناتــی اســتفاده کــرد کــه ایــن سیســتم را درگیــر کنــد.
تحقیقــات نشــان دادهانــد کــه تمرینــات بهبــود تعــادل ،باعــث
درگیــر شــدن سیســتم حــس عمقــی میشــود (.)12 ،3

48

محمد علی خانی و همکاران

ضعــف تعــادل ورزشــکاران بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن
عوامــل ایجــاد آســیب هــای ورزشــی بــه حســاب میآیــد.
یکــی از متغیرهــای مهــم بالینــی کــه پزشــکان تیــم هــای
ورزشــی بــرای بازگردانــدن ورزشــکاران آســیب دیــده بــه
میادیــن ورزشــی در نظــر میگیرنــد ،ارزیابــی میــزان
تعــادل و کنتــرل پاســچر 1آنــان میباشــد ( .)12تعــادل،
مهــارت حرکتــی پیچیــده ای اســت کــه پویایــی پاســچر
بــدن را در جلوگیــری از افتــادن توصیــف میکنــد (.)3
بــه طــور تقریبــی ،علــت مراجعــه  40درصــد افــراد بــه
بیمارســتانها ،افتــادن و ضعــف در پایــداری اســت.
محــدود شــدن تعــادل میتوانــد موجــب تضعیــف فــرد از
لحــاظ روانــی و بدنــی شــده و باعــث کــم شــدن اعتمــاد بــه
نفــس در اجــرای فعالیتهــای بدنــی و از بیــن رفتــن خــود
بــاوری و احســاس شکســت پذیــری و تکــرار در افتــادن
شــود ( .)30نتایــج تحقیــق تیموتــی و همــکاران)2006( 2
نشــان داده اســت کــه برنامــه تمرینــی تعــادل ســاده در
طــول یــک فصــل ورزشــی ،میــزان رگ بــه رگ شــدگی
مــچ پــا در بازیکنهــای مــرد و زن بســکتبال و فوتبــال
دبیرســتانی را  38درصــد کاهــش مــی دهــد ( .)28ایــن
میــزان کاهــش آســیب میتوانــد باعــث کاهــش چشــمگیر
هزینــه هــای مســتقیم و غیرمســتقیم درمــان شــود .عــاوه
بــر نقــش عامــل تعــادل در آســیبهای ورزشــی ،تعــادل
یکــی از اجــزای اصلــی اغلــب فعالیتهــای روزمــره بــوده و
عامــل مهمــی در اجــرا بــه حســاب مــی آیــد ( .)28کالرک
و همــکاران )2000( 3عنــوان کــرده انــد کــه ثبــات مرکــزی
بــا حفــظ راســتای پاســچر و وضعیــت بدنــی مناســب در
خــال فعالیتهــای عملکــردی ،از بــروز الگوهــای حرکتــی
غلــط جلوگیــری کــرده و از ایــن طریــق ،اجــرای ورزشــی را
بهبــود میبخشــند (.)6
بــرای بهبــود تعــادل ،تمرینــات مختلفــی وجــود دارد.
تحقیقــات نشــان دادهانــد کــه تمرینــات ثبــات مرکــزی
روشــی مناســب بــرای بهبــود تعــادل میباشــد (.)14 ،7
تمریــن ثبــات مرکــزی یــک اصطــاح کلــی اســت کــه
تمرینــات عضــات ناحیــه شــکم و ناحیــه کمربنــد لگنــی
را در برمــی گیــرد .سیســتم عصبــی -عضالنــی ناحیــه کمربنــد
لگنــی – رانــی بــه عنــوان عاملــی مرکــزی در بــدن شــناخته شــده و
1. Posture control
2. Timothy et al.
3. Clark et al.
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محلــی اســت کــه عملکــرد انســان از آن نشــأت میگیــرد.
بــه منظــور فهــم مرکــز بــدن ،نیــاز بــه شــناخت عضالتــی
2
وجــود دارد کــه بــه دو قســمت سیســتم درونــی 1و بیرونــی
تقســیم مــی شــوند .اگرچــه هــر دو سیســتم بــرای بــدن
اهمیــت دارنــد ،امــا تمرکــز اصلــی بــر روی سیســتم درونــی
شــامل عضــات عرضــی شــکم 3و عضــات چنــد ســر، 4
میباش��د .عملکــرد صحیــح مرکــز بــدن در نگهــداری
راســتایی پاســچر و تعــادل وضعیتــی پویــا در طــول
فعالیتهــای عملکــردی ،از الگوهایــی مختــل کننــده
تعــادل ،جلوگیــری خواهنــد کــرد ( .)7بــر اســاس گفتــه
کیبلــر 5و همــکاران ،تمرینــات ثبــات مرکــزی و قدرتــی از
اجزایــی مهــم در بــه حداکثــر رســاندن تعــادل و عملکــرد
ورزشــکاران در حــرکات انــدام تحتانــی و فوقانــی میباشــند
( .)15حفــظ وضعیــت تعــادل پویــا نیــاز بــه کارگیــری منظم
پاســخهایی از سیســتم بینایــی ،دســتگاه دهلیــزی ،حــس
حرکتــی و سیســتم شــنوایی دارد .اختــال تعــادل پویــا
ممکــن اســت بــه وســیله آســیب حســی عمقــی ، 6کنتــرل
عصــب و عضلــه ،قــدرت ،دامنــه حرکتــی و یــا مــوارد دیگــر؛
تحــت تاثیــر قــرار گیــرد و ضعــف در تعــادل ،منجــر بــه
ضعــف مهارتهــا و رشــد مهارتهــا میشــود ( .)2بــه
طــور منطقــی ،تقویــت عضــات مرکــز بــدن باعــث بهبــود
پایــداری ســتون فقــرات میشــود .مرکــز بــدن بــه عنــوان
یــک پایــه و ســتونی بــرای حرکــت قســمتهای دور از
تنــه 7یــا ثبــات بخــش هــای دور از تنــه بــرای حرکــت
قســمت هــای نزدیــک بــه تنــه 8عمــل میکنــد (.)2
عضــات مرکــزی بــا ســفت کــردن قســمتهای مختلــف
ســتون فقــرات و ایجــاد حــرکات بــزرگ تنــه ،موجــب
ایجــاد حمایــت پایــه ای از عضــات اندامهــا در برابــر
فشــار و انتقــال انــرژی در سراســر زنجیــره جنبشــی بــدن
میشــوند .ایــن اجــزا ،هــر دو میتواننــد در اســتفاده از
پایــداری پویــا نقــش داشــته باشــند (.)30
عالقــه بــه تمرینــات ثبــات مرکــزی و اســتفاده از توپهــای
سوئیســی 9بدیــن منظــور ،در ســال هــای اخیــر بــه طــور
چشــمگیر افزایــش یافتــه اســت .از اواخــر  ،1980اســتفاده از
مزایــای تمرینــات تــوپ سوئیســی در هــر دو بخــش درمانــی
و ورزشــی آغــاز شــد .طرفــداران تمریــن بــا تــوپ سوئیســی
11. Cusi et al.
12. Cosiol- Lima et al.
13. Sato & Mokha

اســتدالل میکننــد کــه ایــن تمرینــات باعــث افزایــش
مســیرهای عصبــی و عضالنــی ،قــدرت بیشــتر ،افزایــش
10
تعــادل و حــس عمقــی منجــر میشــوند ( .)5ســی بــک
( )1999اثــر تمریــن بــا تــوپ سوئیســی بــر ثبــات مرکــزی
و عملکــرد شــناگران را بررســی کــرده و نشــان داد کــه
پــس از ایــن تمرینــات ،ثبــات مرکــزی افزایــش مــی یابــد
( .)26کوســی و همــکاران )2001( 11عنــوان کــرده انــد کــه
از تــوپ سوئیســی میتــوان بــرای جلوگیــری از آســیب
کمــر و کشــاله ران در بازیکنــان راگبــی اســتفاده کــرد و
مشــاهدات آنــان دال بــر آســیب کمتــر پــس از تمریــن بــا
12
تــوپ سوئیســی مــی باشــد ( .)8کاســیولیما و همــکاران
( )2003بــه مقایســه اثــر برنامــه تمرینــی ثبــات مرکــزی
بــا تــوپ سوئیســی و تمریــن روی زمیــن بــر تعــادل زنــان
پرداختــه و نشــان دادنــد کــه تمریــن بــا تــوپ سوئیســی،
موجــب افزایــش معنــی دار تعــادل مــی شــود ( .)7در
تحقیقــی اثــر هشــت هفتــه تمرینــات ثبــات مرکــزی بــر
تعــادل دانــش آمــوزان ناشــنوا توســط فرزانــه و همــکاران
( )2011بررســی گردیــده و نشــان داده شــد کــه تعــادل
در چهــار جهــت (داخلــی ،داخلــی خلفــی ،خلفــی ،خلفــی
خارجــی) بــه طــور معنــی دار افزایــش مــی یابــد (.)10
در ایــن بیــن ،ســاتو و موخــا )2009( 13پــس از اجــرای
شــش هفتــه تمرینــات ثبــات مرکــزی بــر روی دوندههــا،
پیشــرفت معنــی داری در تعــادل آزمودنیهــا بــه دســت
نیاوردنــد (.)25
کــودکان در دوران رشــد ،پیشــرفت حرکتــی ســریعی دارنــد
و ممکــن اســت در برخــی از عوامــل حرکتــی بنیــادی
ماننــد تعــادل ،دچــار محدودیــت شــوند؛ وضعیتــی کــه
فعالیتهــای زندگــی آنــان را از لحــاظ مختلــف محــدود
میکنــد .از آنجــا کــه کنتــرل پاســچر بــه طــور عمومــی
یــک پیــش شــرط بــرای رشــد مهارتهــای حرکتــی در
نظــر گرفتــه میشــود ،و اطالعــات موجــود در زمینــه آثــار
تمرینــات ثبــات مرکــزی بــر روی تعــادل کــودکان محــدود
اســت ،در مطالعــه حاضــر محقــق در پــی پاســخگویی
بــه ایــن ســوال اســت کــه آیــا اســتفاده از آزمونهــای
عملکــردی تمرینــات ثبــات مرکــزی ،تاثیــری روی تعــادل
کــودکان  12تــا  15ســاله دارد؟
6. Proprioceptive
7. Distal
8. Proximal
9. Swiss ball
10. Scibek

1. Local
2. Global
3. Transverses abdomens
4. Multifidus
5. Kibler
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روش تحقیق
پژوهــش حاضــر از نــوع نیمــه تجربــی بــود .بــرای انجــام
پژوهــش از طــرح پیــش آزمــون و پــس آزمــون اســتفاده
شــد .جامعــه آمــاری تحقیــق کلیــه فوتبالیسـتهای 15 -12
ســاله حاضــر در مــدارس فوتبــال شــهر الهیجــان بودنــد.
تعــداد  30فوتبالیســت بــه صــورت تصادفــی ســاده بــه
عنــوان نمونــه آمــاری انتخــاب شــدند و بــه طــور تصادفــی
در دو گــروه مســاوی شــامل گــروه تجربــی و کنتــرل قــرار
گرفتنــد .آزمودنیهــا بــه صــورت داوطلــب و بــر اســاس
رضایــت نامــه والدیــن و بــا همــکاری مدیــران و مربیــان
مــدارس فوتبــال در ایــن تحقیــق شــرکت کردنــد.
روش اجــرا :پــس از آشــنایی بــا مــکان اجــرا ،آزمونهــای
مــورد نظــر ،پروتــکل تمرینــی و شــیوه امتیــاز دهــی ،و
گــروه بنــدی آزمودنــی هــا؛ اطالعــات جمعیــت شــناختی
آزمودنیهــا اعــم از ســن ،قــد ،وزن و شــاخص تــوده بدنــی
انــدازه گیــری گردیــد .دو روز پیــش از شــروع برنامــه
تمرینــی ،از کلیــه آزمودنیهــا ،آزمــون تعــادل پویــا و تعــادل
ایســتا بــه عمــل آمــد و نمــره کســب شــده بــه عنــوان پیش
آزمــون در نظــر گرفتــه شــد .بــه منظــور حــذف عوامــل
موقتــی مؤثــر بــر تعــادل ،از جملــه خســتگی و یــادداری،
پــس آزمــون متعاقــب  48ســاعت پــس از آخریــن جلســه
تمریــن  ،بــه اجــرا درآمــد .کلیــه مراحــل تمرینــی در محــل
تمرینــات مدرســه فوتبــال آســیای الهیجــان انجــام گردیــد.
برنامــه تمرینــی :گــروه تجربــی  5تمریـن ثبــات مرکــزی
از جملــه دراز نشســت روی تــوپ سوئیســی ،بازکردن پشــت
روی تــوپ سوئیســی ،بــاال آوردن دســت و پــای مخالــف
در حالــت خوابیــده بــه شــکم ،بــاال آوردن ران روی تــوپ
سوئیســی ،و نهایتــا چرخــش روســی روی تــوپ سوئیســی را
بــه اجــرا درآوردنــد .تمرینهــای مذکــور بــه طــور معمــول
قابــل اجــرا بودنــد و توســط محقــق بــه طــور شــفاهی قبــل
از تمریــن توضیــح داده شــدند .پروتــکل تمریــن بــه مــدت
 8هفتــه ،هــر هفتــه  3جلســه بــه اجــرا درآمــد؛ بــه طــوری
کــه در  4هفتــه نخســت هــر یــک از ایــن حــرکات در 2
نوبــت بــا  5تکــرار ( ،)2×5و در  4هفتــه دوم در  2نوبــت
بــا  10تکــرار ( )2×10انجــام شــدند .بیــن هــر نوبــت 30
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ثانیــه و بیــن دو حرکــت مختلــف  60ثانیــه اســتراحت در
نظــر گرفتــه شــد و زمــان کل انجــام ایــن  5حرکــت20 ،
دقیقــه بــود .ایــن تمرینــات در تحقیقــات گذشــته بــرای
تعییــن اثــر تمرینــات ثبــات مرکــزی بــر روی تعــادل
مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت ( .)25 ،2 ،1در ایــن
مــدت گــروه کنتــرل تنهــا در کالسهــای رایــج و معمــول
مــدارس فوتبــال کشــور کــه شــامل گــرم کــردن ،تکنیــک،
تاکتیــک ،بــازی آزاد و ســرد کــردن در مــدت زمــان 70
دقیقــه بــود ،شــرکت کردنــد .گــروه تجربــی در پایــان هــر
جلســه تمرینــات فوتبــال کــه یکســان بــا گــروه کنتــرل بــود
و پیــش از ســرد کــردن ،برنامــه تمرینــات ثبــات مرکــزی
را انجــام میدادنــد .براســاس تحقیقــات ،اجــرای برنامــه
بهبــود تعــادل و ثبــات مرکــزی در فوتبالیس ـتها در پایــان
جلســات تمرینــی ،تاثیــر بیشــتری دارد (.)11 ،4
روش انــدازه گیــری تعــادل پویــا و ایســتا :جهــت
ارزیابــی تعــادل پویــا از آزمــون تعادلــی  Yاســتفاده گردیــد.
همســانی درونــی آزمــون بــه وســیله آزمــون آلفــا کرونبــاخ
در حــدود  0/91اعــام شــد .در ایــن آزمــون  3جهــت
قدامــی ،خلفــی خارجــی ،خلفــی داخلــی بــا زاویــه 135
درجــه نســبت بــه یکدیگــر ،رســم میشــوند .بــه لحــاظ
ایــن کــه ایــن آزمــون بــا طــول پــا رابطــه معنــیداری
دارد ،طــول واقعــی پــا از خــار خاصــره قدامــی فوقانــی تــا
قــوزک داخلــی در حالــت خوابیــده بــه حالــت طاقبــاز بــر
روی زمیــن اندازهگیــری شــد ( .)2آزمودنــی در مرکــز محــل
آزمــون روی یــک پــا ایســتاده و بــا پــای دیگــر در جهتی که
آزمونگــر انتخــاب میکــرد ،عمــل دســتیابی حداکثــری را
بــدون خطــا انجــام مـیداد و بــه حالــت اولیــه برمیگشــت.
بــه منظــور از بیــن بــردن اثــر یادگیــری ،هــر آزمودنــی هــر
کــدام از جهتهــا را  6بــار بــا فاصلــه  15ثانیــه اســتراحت
تمریــن مینمــود .بعــد از  5دقیقــه اســتراحت ،آزمــون در
جهتــی کــه آزمونگــر بــه صــورت تصادفــی انتخــاب میکــرد،
شــروع مــی شــد و محــل تمــاس پــا تــا مرکــز محــل آزمــون
بــر حســب ســانتیمتر ،توســط آزمونگــر ثبــت مــی گردیــد.
آزمــون بــرای هــر آزمودنــی  3بــار تکــرار شــد و بهتریــن
رکــورد فــرد ،بــر طــول پــا تقســیم گردیــد و ســپس در عــدد
 100ضــرب شــد تــا فاصلــه دســتیابی بــر حســب درصــد
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طــول پــا بدســت آیــد .در صــورت بــروز خطــا بــه شــکل
حرکــت پــای قــرار گرفتــه در مرکــز یــا اختــال در تعــادل؛
از آزمودنــی خواســته میشــد آزمــون را دوبــاره تکــرار کنــد
( .)1بــه منظــور انــدازه گیــری تعادل ایســتا در ایــن تحقیق،
از آزمــون لــک لــک 1اســتفاده شــد .همســانی درونــی ایــن
آزمــون نیــز بــا اســتفاده از آزمــون آلفــا کرونبــاخ در حــدود
 0/90گــزارش شــد .آزمودنیهــا دســتهای خــود را بــر
روی رانهــا قــرار مــی دادنــد ،بــه صورتــی کــه کــف پــای
غیــر ســتون در مقابــل ناحیــه داخلــی پــای ســتون قــرار
داده مــی شــد .آزمودنــی بــا حفــظ ایــن وضعیــت تــا حــد
ممکــن بــر روی ســینه پــای ســتون کــرده خــود ایســتادند.
هــرگاه پاشــنه پــای ســتون کــرده کــف را لمــس مــی کــرد،
یــا دسـتها از ران جــدا مــی گردیــد ،و یــا کــف پــای غیــر ســتون از
زانــوی پــای ســتون جــدا مــی شــد؛ کوشــش پایــان مــی یافــت.
در طــول انجــام آزمــون ،آزمودنــی بــه عالمتــی کــه در
مقابــل صــورت او و در فاصلــه  4متــری وجــود داشــت ،نــگاه
میکــرد .هــر آزمودنــی بایــد  3کوشــش را انجــام مـیداد تــا
بهتریــن زمــان بــه عنــوان امتیــاز وی ثبــت شــود .پیــش از
شــروع انــدازه گیــری ،ابتــدا بــه آزمودنــی آمــوزش داده شــد
کــه چگونــه وضعیــت آزمــون را اتخــاذ کنــد ،ســپس هــر
آزمودنــی  3بــار و بــا فاصلــه زمانــی  15ثانیــه اســتراحت،
آزمــون را بــه منظــور از بیــن بــردن اثــر یادگیــری و گــرم
کــردن ،تمریــن مــی کــرد .در هنــگام شــروع انــدازه گیــری
پــس از اتخــاذ وضعیــت آزمــون و همزمــان بــا جــدا شــدن
پاشــنه پــای آزمودنــی از زمیــن ،آزمونگر بــا اســتفاده از کرنومتر
زمــان ایســتادن روی یــک پــا را تــا لحظــه بــه هــم خــوردن این
وضعیــت ثبــت مــی کــرد .بهتریــن زمــان ثبــت شــده در ســه
بــار کوشــش ،بــه عنــوان امتیــاز آزمودنــی در نظــر گرفتــه
شــد (.)10

روش انــدازه گیــری شــاخص های جمعیت شــناختی
شــرکت کنندگان
انــدازه گیــری قــد :آزمودنیهــا بــدون کفــش بــه
شــکلی کــه پاشــنهها ،باســن و پشــت ســر بــه دیــوار
چســبیده و وزن بــدن بــه یــک انــدازه بــر روی هــر دو پــا
تقســیم شــود ،میایســتادند .در ایــن انــدازه گیــری ،ســر و
دیــد چش ـمها مــوازی بــا افــق بــود ســپس بــا قــرار دادن
صفحــه افقــی قــد ســنج بــر روی ســر آزمودنیهــا ،قــد
افــراد بــر حســب ســانتیمتر و بــا دقــت  0/1ســانتیمتر،
ثبــت شــد (.)1
انــدازه گیــری طــول انــدام تحتانــی :بــرای انــدازه گیری
طــول انــدام تحتانــی ،آزمودنیهــا بــا یــک شــورت ورزشــی
بــه شــکل طــاق بــاز دراز کشــیدند و ســپس بــا یــک متــر
نــواری ،فاصلــه بیــن خارخاصــره ای قدامــی فوقانــی تــا
قــوزک داخلــی مــچ پــا انــدزه گیــری شــد (.)1
انــدازه گیــری وزن بــدن :وزن آزمودنیهــا توســط
دســتگاه تــرازوی الکترونیــک کالیبــره شــده بــا دقــت 0/1
کیلوگــرم ،انــدازه گیــری شــد .آزمودنیهــا در حالــی کــه
شــورت ورزشــی بــر تــن داشــتند ،بــر روی تــرازوی وزن
ســنج ایســتاده و ســپس وزن بــدن آن هــا بــه کیلــو گــرم
(بــا دقــت  0/1کیلوگــرم) انــدازه گیــری و ثبــت شــد (.)1
همچنیــن شــاخص تــوده بدنــی ( )BMIطبــق فرمــول
(وزن بــه کیلوگــرم تقســیم بــر قــد بــه متــر بــه تــوان
دوم) محاســبه گردیــد ( .)1مشــخصات جمعیــت شــناختی
آزمودنیهــا اعــم از وزن ،ســن ،قــد و شــاخص تــوده بدنــی
( )BMIدر جــدول  1گــزارش شــده اســت.
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محمد علی خانی و همکاران

جدول  .1اطالعات توصیفی (میانگین  ±انحراف استاندارد) شرکت کنندگان

روش هــای آمــاری :پــس از گــردآوری اطالعــات مــورد
نیــاز ،از روش هــای آمــار توصیفــی و اســتنباطی بــه منظــور
تجزیــه و تحلیــل دادههــا اســتفاده گردیــد .پیــش از بررســی
دادههــا ،بــه منظــور بررســی طبیعــی بــودن اطالعــات از
آزمــون کولموگروف  -اســمیرنوف اســتفاده گردیــد و طبیعی
بــودن توزیــع داده هــا تأییــد شــد .همچنیــن آزمــون لــون،
برابــری واریانسهــا را تأییــد کــرد .لــذا از آزمــون  tمســتقل
بــرای مقایســه هــای بیــن گروهــی ،و آزمــون  tوابســته بــرای
مقایســه درون گروهــی؛ اســتفاده شــد .الزم بــه ذکــر اســت
کــه کلیــه تجزیــه و تحلیلهــای آمــاری بــا اســتفاده از نــرم
افــزار  SPSSنســخه  16بــه اجــرا درآمدنــد و ســطح
معنــی داری  p >0/05در نظــر گرفتــه شــد.

یافته ها
بــه منظــور مقایســه گــروه کنتــرل و تجربــی قبــل از تمرین،
اطالعــات جمــع آوری شــده در مرحلــه پیــش آزمــون بــا
اســتفاده از آزمــون  tمســتقل مــورد بررســی قــرار گرفــت
و عــدم تفــاوت معنــی دار در آزمــون تعــادل پویــا (t=0/64
و  ) p=0/56و تعــادل ایســتا ( t=0/12و  )p=0/72محــرز
گردیــد .ســپس ،اطالعــات موجــود در هــر دو گــروه در
مرحلــه پیــش آزمــون و پــس آزمــون بــا اســتفاده از آزمــون
 tوابســته مــورد آزمــون قــرار گرفــت .نتایــج بهبــود معنــی دار
تعــادل پویــا را در گــروه تجربــی در هــر ســه جهــت نشــان
داد (جــدول .)2

جدول  .2نتایج آزمون  tوابسته برای مقایسه مقادیر پیش آزمون و پس آزمون تعادل پویا (بر حسب درصد طول پا)
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در جــدول  ،3نتایــج آزمــون  tوابســته بــرای مقایســه پیــش آزمون

و پــس آزمــون گروههــا در تعــادل ایســتا ارائــه شــده اســت.

جدول  .3نتایج آزمون  tوابسته برای مقایسه مقادیر پیش آزمون و پس آزمون تعادل ایستا

همــان طــور کــه در جــدول  3مشــاهده میشــود ،برنامــه
تمرینــی باعــث بهبــود عملکــرد در تعــادل ایســتای گــروه
تجربــی شــده اســت ،امــا ایــن میــزان بهبــود از لحــاظ
آمــاری معنــی دار ( )p =0/12نمیباشــد .همچنیــن آزمــون
 tمســتقل تفــاوت معنــی داری را در تعــادل ایســتا در

مرحلــه پــس آزمــون دو گــروه شــرکت کننــده ،نشــان نــداد
( t=0/11و  .)p=0/91نتایــج در مــورد بررســی اختــاف بیــن
تعــادل پویــای دو گــروه در مرحلــه پــس آزمــون ،در جــدول
 4خالصــه شــده اســت.

جدول  .4نتایج آزمون  tمستقل در مورد بررسی اختالف تعادل پویای دو گروه شرکت کننده در مرحله پس آزمون

بحث
هــدف از تحقیــق حاضــر بررســی تاثیــر  8هفتــه تمرینــات
ثبــات مرکــزی بــا تــوپ سوئیســی بــر تعــادل فوتبالیسـتهای
نوجــوان بــود .پــس از انتخــاب آزمودنــی هــای مــورد نیــاز و
انجــام پروتــکل تمرینــی نتایجــی بدســت آمــد کــه در جــداول
فــوق مشــاهده گردیــد و در ادامــه ایــن نتایــج مــورد بررســی
قــرار خواهنــد گرفــت .نتایــج تحقیــق حاضــر نشــان داد کــه
بیــن دو گــروه تجربــی و کنتــرل از نظــر تعــادل ایســتا و تعادل
پویــا در پیــش آزمــون تفــاوت معنــی داری وجــود نــدارد ،امــا
در پــس آزمــون و در تعــادل پویــا ،گــروه تجربــی عملکــرد
بهتــری نســبت بــه گــروه کنترل داشــته اســت .مقایســه تعادل
4. Kahle & Gribble
5. Piegaro
6. Lewarchik

پویــا در ســه جهــت نیــز نشــان داد کــه در دو جهــت خلفــی
داخلــی و خلفــی خارجــی ،عملکــرد گــروه تجربــی بــه طــور
معنــی داری بهتــر از گــروه کنتــرل مــی باشــد.
نتایــج تحقیــق حاضــر بــا نتایــج حاصــل از پژوهشهــای
سامســون ،)2005( 1پتروفســکی و همــکاران،)2005( 2
3
سامســون و همــکاران ( ،)2007جانســون و همــکاران
( )2007و کال و گریبــل )2009( 4مبنــی بــر بهبــود تعــادل
پــس از تمرینــات ثبــات مرکــزی ،همســو اســت (،16 ،14
6
 .)21 ،20بــا ایــن حــال ،نتایــج پیــگارو ،)2003( 5لوراچیک
( )2005و ســاتو و موخــا ( )2009بــا نتایــج مــا همخوانــی
ندارنــد ( .)25 ،23 ،22گرچــه ماهیــت برنامــه تمرینــی ثبات
1. Samson
2. Petrofsky et al.
3. Jonson et al.
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مرکــزی در تحقیقــات انجــام شــده مشــابه اســت ،اختالفــی
کــه در نتایــج بــه دســت آمــده وجــود دارد ،میتوانــد
ناشــی از تفاوتهــای موجــود در متغیرهــای تمرینــی،
تعــداد آزمودنیهــا و طراحــی پروتــکل تمرینــی بــه کار
گرفتــه شــده و البتــه دامنــه ســنی آزمودنیهــا باشــد.
تمــام حــرکات کــه منجــر بــه انتقــال بــدن میشــوند ،از
ناحیــه کمــری -لگنــی آغــاز میشــود .در طــول فعالیتهــا
مرکــز ثقــل ،دائمــا در حــال تغییــر اســت .عضــات اطــراف
مرکــز ثقــل ،بــا حفــظ یــک پایــگاه بــا ثبــات بــرای حمایــت
از تــوده بــدن ،نقــش حیاتــی در عملکــرد حرکتــی دارنــد
( .)24توانایــی افــراد در حفــظ تعــادل تقریب ـاً بــرای انجــام
موفقیــت آمیــز کلیــه حــرکات روزمــره امــری ضــروری
اســت .بــا ایــن وجــود ،ماهیــت ورزش فوتبــال و اجــرای
تکنیــک هــای ایــن ورزش بــه تعــادل بیشــتری نســبت بــه
حــرکات روزمــره نیــاز دارد ( .)11جانســون و همــکاران
( )2007پیشــنهاد کــرده انــد کــه تمرینــات ثبــات مرکــزی
میتوانــد باعــث افزایــش آگاهــی حســی عمقــی بــدن شــود
کــه ایــن امــر منجــر بــه افزایــش و بهبــود تعــادل میشــود
( .)13آن هــا در تحقیقــی بــه بررســی اثــر تمرینــات
پیالتــس ،کــه اســاس آن بــر تقویــت عضــات تنــه بــه
خصــوص ناحیــه کمــری -لگنــی اســت ،بــر تعــادل پویــای
افــراد ســالم پرداختــه و نشــان دادنــد کــه همســو بــا نتایــج
تحقیــق حاضــر ،تعــادل بهبــود مــی یابــد .افــراد  6تــا 16
ســال بــرای حفــظ تعــادل ،بیشــتر از گیرندههــای فشــاری و
حــس عمقی اســتفاده می کننــد و مطالعات نشــان داده اســت
کــه برنامههایــی کــه شــامل تعلیــم حــس عمقــی باشــد،
باعــث پیشــرفت حــرکات عملکــردی میگــردد (.)12 ،3
کال و گریبــل ( )2009در تحقیقــی تأثیــر  6هفتــه تمرینات
ثبــات مرکــزی بــر تســت ســتاره را مــورد بررســی قــرار داده
و تأثیــر مثبــت قــدرت عضــات مرکــزی بــر تعــادل پویــا را
بــه اثبــات رســاندند ( .)14کاســیولیما و همــکاران ()2003
تأثیــر تمرینــات ثبــات مرکــزی روی تــوپ سوئیســی و روی
زمیــن را در ســازگاری عضــات پشــت ،شــکم و تعــادل در
زنــان مــورد بررســی قــرار داده و نشــان دادنــد کــه مشــابه
تحقیــق حاضــر ،تمریــن بــا تــوپ سوئیســی ،موجــب
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پیشــرفت معنـیداری در تعــادل و فعالیــت الکترومایوگرافــی
مــی شــود (.)7
1
مارشــال و مورفــی ( )2005در طــی تحقیقــی اظهــار
داشــتند کــه تمریناتــی کــه روی توپهــای ســوئیسبال
انجــام میگیــرد ،منجــر بــه فراخوانــی بیشــتر عضــات
نواحــی لگنــی کمــری در طــول فعالیــت میشــود (.)17
نظریــه جدیــدی کــه اخیــرا ً اســاس کار محققیــن در مطالعه
2
حرکــت و تعــادل واقــع شــده اســت؛ تئــوری سیســتم هــا
اســت .طبــق ایــن نظریــه توانایــی حفــظ وکنتــرل وضعیــت
بــدن در فضــا ،حاصــل تداخــل عمــل پیچیــده ای اســت کــه
بیــن سیســتم هــای مختلــف عضالنــی ،اســکلتی و عصبــی
رخ میدهــد و اهمیــت هــر سیســتم ،بــا توجــه بــه هــدف
انجــام حرکــت و شــرایط محیطــی متغیــر اســت .در ایــن
مــدل ،سیســتم عصبــی مرکــزی بــا اســتفاده از اطالعــات
سیســتم هــای بینایــی ،دســتگاه دهلیــزی و حــس عمقــی،
از وضعیــت مرکــز ثقــل بــدن نســبت بــه جاذبــه و از شــرایط
ســطح اتــکا مطلــع شــده و پاســخ حرکتــی مناســب را بــه
صــورت الگوهــای حرکتــی کــه از پیــش برنامــه ریــزی
شــدهاند ،ارائــه میکنــد .بــه نظــر میرســد ایــن الگوهــا
بــا توجــه بــه قابــل تعلیــم بــودن تعــادل ،تحــت تاثیــر
وضعیتهــای تمرینــات تعادلــی قــرار گیــرد ( .)1ســاتو و
موخــا ( )2009بــه ارزیابــی تاثیــر تمرینــات ثبــات مرکــزی
روی دویــدن ،ثبــات انــدام تحتانــی و عملکــرد دوی 5000
متــر پرداختــه و نشــان دادنــد کــه پیشــرفت چشــمگیری در
دوی  5000متــر و کینتیــک راه رفتــن ایجــاد مــی شــود ،امــا
پیشــرفت معنــیداری در تعــادل حاصــل نمــی گــردد (،)25
نتیجــه ای کــه بــا نتایــج تحقیــق حاضــر همســویی نــدارد.
شــاید علــت ایــن تفــاوت در نتایــج ،برنامــه تمرینــی متفاوت
در تحقیــق وی نســبت بــه تحقیــق حاضــر و ســن آزمودنیها
باشــد؛ زیــرا کــودکان در ایــن دوران ،در حــال رشــد بــوده و
مهارتهــای حرکتــی خــود را بهبــود میبخشــند .بــه نظــر
میرســد اجــرای تمرینــات تعادلــی در نوجوانــان امــری
ضــروری باشــد ،چــرا کــه در ایــن دوره ســنی ،پدیــده ناشــی
گــری نوجوانــی 3باعــث اختــاالت عملکــردی میشــود .ایــن
اصطــاح بــرای اشــاره بــه دوره ای در طــول جهــش رشــد بــه
1. Marshal & Murphy
2. Systems theory
3. Age of menarche

نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش
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کاربــرده شــده اســت (اوج ســرعت قــد یعنــی حداکثــر رشــد
ســرعت قــد) کــه بــا یــک اختــال موقتــی عملکــرد حرکتی
تــوام اســت ( .)19در حقیقــت ،در حــدود  20درصــد قامــت
بزرگســاالن در طــول  2/5تــا  3ســال جهــش نمــوی بــه
دســت آمــده اســت .آغــاز ایــن مرحلــه مهــم ،اغلــب در
دختــران جــوان بیــن دهمیــن و یازدهمیــن ســال تولدشــان
رخ میدهــد ،امــا پســرها معمــوال جهــش رشــد نوجوانــی را
 2ســال دیرتــر شــروع میکننــد (.)19
در اثــر ورزش ،سیســتم هــای حســی حرکتــی فعــال
میشــود کــه بــه افزایــش تعــادل میانجامــد (.)18
فوتبــال دارای الگوهــای حرکتــی متفاوتــی اســت کــه تمــام
ایــن حــرکات بــه صــورت پویــا انجــام میگــردد .اجــرای
صحیــح مهارتهــا در فوتبــال نیازمنــد شــتاب دهــی ســریع
مفاصــل در هنــگام فرودهــای ناشــی از پــرش و تمریــن های
حرکتــی میباشــد .نیازمندیهــای حرکتــی و مهارتــی
و نیازهــای محیطــی در فوتبــال ،احتمــاالً چالشهــای
متفاوتــی را بــرای سیســتم هــای حســی حرکتــی ایجــاد
میکننــد و ایــن سیســتم هــا بــه طــور فزآینــده ای بــر
تواناییهــای تعادلــی بازیکنــان تأثیــر میگذارنــد ( .)18در
مطالعــه حاضــر ،تاثیــر ورزش فوتبــال بــر تعــادل پویــا پــس
از تجزیــه و تحلیلهــای آمــاری مشــهود بــود .گــروه کنتــرل
کــه تنهــا در تمرینــات عــادی و متــداول فوتبــال شــرکت
کــرده بــود؛ در تمــام جهــات تعــادل پویــا پیشــرفت از خــود
نشــان داد ،امــا ایــن بهبــود بــه لحــاظ آمــاری معنــی دار
نبــود .ایــن نتایــج در گــروه تجربــی کــه عــاوه بــر تمرینــات
عــادی فوتبــال ،از تمرینــات ثبــات مرکــزی اســتفاده کردند،
پیشــرفت معنــی داری در تمــام جهــات را نشــان داد .پــس از
بررســی پــس آزمونهــای دو گــروه بــا یکدیگــر در جهــات
خلفــی داخلــی و خلفــی خارجــی اختــاف معنــی دار دیــده
شــد ،امــا بــا توجــه بــه افزایــش تعــادل در جهــت قدامــی
در گــروه کنتــرل بــر اثــر تمرینــات فوتبــال ،تجزیــه و تحلیــل
آمــاری اختــاف معنــاداری را در ایــن جهــت نشــان نــداد .بــه
نظــر میرســد ایــن نتیجــه برآمــده از ماهیــت ورزش فوتبــال
باشــد ،چــرا کــه تکنیــک هــا و حــرکات ایــن ورزش ،مخصوصا
حرکاتــی نظیــر پــاس ،شــوت ،و ارســال هــای بلنــد؛ باعــث
قــوی تــر شــدن عضــات چهارســر ران میشــوند .حیــن

عمــل دســتیابی در همــه جهــات  ،Yانقبــاض عضــات
همســترینگ و چهارســرران رخ میدهــد .دالهونــت
( )2007در تحقیقــی نشــان داد کــه عضلــه چهارســر ران
در ســه جهــت قدامــی ،قدامــی خارجــی و قدامــی داخلــی
بیشتریــن فعالیــت را دارد ( .)9دلیــل ایــن امــر ایــن
اســت کــه بــرای دســتیابی بــه ایــن جهتهــای قدامــی،
فــرد بایــد بــه ســمت عقــب تکیــه دهــد و تنــه در حالــت
بــاز شــدن باشــد تــا بتوانــد تعــادل خویــش را حفــظ نمایــد.
در ایــن وضعیــت ،نیــروی جاذبــه عمــل کننــده بــر قســمت
باالتنــه ،باعــث گشــتاور زیــاد تاکــردن زانــو میشــود کــه
بایــد توســط گشــتاور بازکــردن (انقباضــات برونگــرا) تولیــد
شــده توســط عضلــه چهارســر ران ،کنتــرل شــود .مطابــق
ایــن یافتههــا میتــوان نتیجــه گرفــت کــه افزایــش قــدرت
و کنتــرل بازکنندگــی عضــات چهارســرران ،میتوانــد
باعــث بهبــود کنتــرل تعــادل در ایــن جهــات شــود ( .)9هــر
چنــد دشــواری دســتیابی بــه جهــت قدامــی نیــز میتوانــد
مانــع از فاصلــه معنــادار در ایــن جهــت در دو گــروه گــردد.
انجــام عمــل دســتیابی در بعضــی از جهــات  Yنســبت بــه
برخــی دیگــر از جهــات ،آســانتر اســت ( بــه ویــژه کــه
جهتهــای خلفــی ،خلفــی داخلــی و داخلــی بــه عنــوان
آســانترین جهــات معرفــی شــدهاند) ،امــا جهتهــای
قدامــی ،قدامــی خارجــی و خارجــی ســختترین جهــات
میباشــند (.)9
نتیجــه گیری :رشــته پــر طرفــدار فوتبــال از جملــه ورزش
هــای پــر آســیب در دنیــای ورزش بــه شــمار مــی رود .عــدم
آســیب دیدگــی در فوتبــال نیــز ماننــد ســایر رشــته هــای
ورزشــی مســتلزم وجــود آمادگــی جســمانی باالســت .بــا
توجــه بــه احتمــال ســقوط هــای پــی در پــی در فوتبــال
ایجــاد هماهنگــی و تعــادل در بســیاری از شــرایط مســابقه
از جملــه عوامــل الزم و ضــروری بــرای حفــظ ســامت
جســمی بــه حســاب مــی آیــد .بــر اســاس نتایــج تحقیــق،
مربیــان و معلمــان میتواننــد از تمرینــات ثبــات مرکــزی
بــرای بهتــر شــدن تعــادل کــودکان و نوجوانــان اســتفاده
کننــد و بدیــن وســیله عملکــرد آنــان را بهبــود ببخشــند.
ایــن بهبــود عملکــرد بــا توجــه بــه مبانــی نظــری ،موجــب
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جلوگیــری از خطــر ســقوط و بــه دنبــال آن کاهــش احتمال
آســیب دیدگــی در ورزشــکاران و بازیکنــان فوتبــال نوجــوان
میشــود .اقــدام بــرای جلوگیــری از آســیب دیدگــی از یــک
ســو باعــث کاهــش هزینههــای مســتقیم و غیــر مســتقیم
درمانــی ،و از ســوی دیگــر بــا جلوگیــری از خطــر افتــادن
و آســیبهای صفحــات رشــدی ،باعــث رشــد طبیعــی
اســتخوانها و بافــت هــای نــرم میگــردد .بــا ایــن حــال،
بررســی بیشــتر روی ســایر گروههــای ســنی و مقایســه
ایــن گروههــا بــا یکدیگــر پیشــنهاد مــی شــود.
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تشکر و قدردانی
در پایــان از تمامــی کســانی کــه بــرای بــه ثمــر رســیدن این
تحقیــق مــا را یــاری نمودنــد ،بــه ویــژه فوتبالیســتهای
شــرکت کننــده ،مدرســه فوتبــال آســیای الهیجــان ،باشــگاه
فــراز الهیجــان و دانشــگاه گیــان؛ کمــال تقدیــر و تشــکر
را داریــم.

1393  بهار و تابستان،3 شماره،2دوره

نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش

منابع
1. Ahmadi, R. 2012. The effect of core stabilization training program on the balance of mentally retarded. Master’s thesis, University
of Guilan.
2. Ahmadi, R., Daneshmandi, H., Barati, A.H. 2012. The effect of 6 weeks core stabilization training program on the balance in
mentally retarded students. Sports Medicine Journal, Medicina Sportivâ, vol. 8, no. 4, pp. 496-501.
3. Blackburn, J.T., Prentice, W.E., Guskiewicz, K.M., Busby, M.A. 2000. Balance and joint stability: the relative contributions of
proprioception and muscular strength. Journal of Sport Rehabilitation, vol. 9, no. 4, pp. 315-328.
4. Caraffa, A., Cerulli, G., Projetti, M., Aisa, G., et al. 1996. Prevention of anterior cruciate ligament injuries in soccer. Knee Surgery,
Sports Traumatology, Arthroscopy, vol. 4, no. 1, pp. 19-21.
5. Chek, P. 1999. Swiss ball exercises for swimming, soccer and basketball. Sports Coach, 21, pp. 12-13.
6. Clark, M.A., Fater, D., Reuteman, P. 2000. Core (trunk) stabilization and its importance for closed kinetic chain rehabilitation.
Orthopedic Physical Therapy Clinics of North America, vol. 9, no. 2, pp. 119-136.
7. Cosio-Lima, L., Reynolds, K.L., Winter, C., Paolone, V., et al. 2003. Effects of physioball and conventional floor exercises
on early phase adaptations in back and abdominal core stability and balance in women. The Journal of Strength & Conditioning
Research, vol. 17, no. 4, pp. 721-725.
8. Cusi, M.F., Juska-Butel, C.J., Garlick, D., Argyrous, G. 2001. Lumbopelvic stability and injury profile in rugby union players.
New Zealand Journal of Sports Medicine, vol. 29, no. 1, pp. 14-19.
9. Delahunt, E. 2007. Neuromuscular contributions to functional instability of the ankle joint. Journal of Bodywork and Movement
Therapies, vol. 11, no. 3, pp. 203-213.
10. Farzaneh, H.A., Norasteh, A.A., Daneshmandi, H., Ortakand, S.M. 2011. The effect of 8 weeks core stabilization training
program on balance in deaf students. Medicina Sportiva, vol. 15, no. 2, pp. 56-61.
11. Gioftsidou, A., Malliou, P., Pafis, G., Beneka, A., et al. 2006. The effects of soccer training and timing of balance training on
balance ability. European Journal of Applied Physiology, vol. 96, no. 6, pp. 659-664.
12. Jafarnejad, K.H. 2010. Establishing of balance norm for guidance level boy student of guilan province. Master’s thesis, University
of Guilan.
13. Johnson, E.G., Larsen, A., Ozawa, H., Wilson, C.A., et al. 2007. The effects of pilates-based exercise on dynamic balance in
healthy adults. Journal of Bodywork and movement Therapies, vol. 11, no 3, pp. 238-242.
14. Kahle, N.L., Gribble, P.A. 2009. Core stability training in dynamic balance testing among young, healthy adults. Athletic Train
Sports Health Care, vol. 1, no. 2, pp. 65-73.
15. Kibler, W.B., Press, J., Sciascia, A. 2006. The role of core stability in athletic function. Sports Medicine, vol. 36, no. 3, pp.
189-198.
16. Lewarchik, T.M., Bechtel, M.E., Bradley, D.M., Hughes, C.J., et al. 2003. The effects of a seven week core stabilization program on
athletic performance in collegiate football players. Journal of Athletic Train, No. 38, pp. 74-81.
17. Marshall, P.W., Murphy, B.A. 2005. Core stability exercises on and off a Swiss ball. Archives of Physical Medicine and
Rehabilitation, vol. 86, no. 2, pp. 242-249.
18. Norasteh, A A., Mohebi, H., Shah-Heidari, S. 2010. Comparative study of static and dynamic balance in athletes. Iranian
Journal of Sports Medicine, vol. 5, pp. 5-22.
19. Payne, V. G., Isaacs, L. D., Pohlman, R. 2002. Human motor development: A lifespan approach. Boston: McGraw-Hill. pp.
365-390.

57

محمد علی خانی و همکاران

...  هفته تمرینات ثبات مرکزی با توپ سوئیسی بر تعادل فوتبالیستهای8 تأثیر

20. Petrofsky, J.S. 2005. Core strengthening and balance in the Geriatric population. Journal of Applied Research, vol. 5, no. 3.
p. 423.
21. Piegaro, A.B. 2003. The Comparative effects of four-week core stabilization & balance-training programs on semi dynamic &
dynamic balance. Ph.D. thesis, West Virginia University Libraries.
22. Samson, K.M. 2005. The effects of a five-week core stabilization-training program on dynamic balance in tennis athletes. Ph.D.
thesis, West Virginia University Libraries.
23. Samson, K.M., Sandrey, M.A., Hetrick, A.L. 2007. A core stabilization training program for tennis athletes. Athletic Therapy
Today, vol. 12, no. 3, p. 41.
24. Sandrey, M.A., Mitzel, J.G. 2013. Improvement in dynamic balance and core endurance after a 6-week core-stability-training
program in high school track and field athletes. Journal of Sport Rehabilitation, vol. 22, no. 4.p. 54.
25. Sato, K., Mokha, M. 2009. Does core strength training influence running kinetics, lower-extremity stability, and 5000-M
performance in runners? The Journal of Strength & Conditioning Research, vol. 23, no. 1, pp. 133-140.
26. Scibek, J.S. 1999. The effect of core stabilization training on functional performance in swimming. Ph.D. thesis, University of North
Carolina at Chapel Hill.
27. Straube, A., Botzel, K., Hawken, M.A., Paulus, W.A., et al. 1988. Postural control in the elderly: differential effects of visual,
vestibular and somatosensory input. In Posture and Gait: Development, adaptation and modulation. Proceedings of the 9th
International Symposium on Postural and gait research. vol. 29, pp. 105-114.
28. Timothy, A., McGuine, T. Keene, J. S. 2006. The effect of a balance training program on the risk of ankle sprains in high
school athletes. The American Journal of Sport Medicine, vol. 34, no. 7, pp. 1103-1111.
29. Woollacott, M. H., Shumway-Cook, A. 1990. Changes in posture control across the life span—a systems approach. Physical
Therapy, vol. 70, no. 12, pp. 799-807.
30. Zazulak, B., Hewett, T., Reeves, N., Goldberg, B., et al. 2007. The effects of core proprioception on knee injury: A prospective
biomechanical epidemiological study. The American Journal of Sport Medicine, vol. 35, no. 3, pp. 368-373.

58

1393  بهار و تابستان،3 شماره،2دوره

نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش

Abstract
The effect of 8 weeks of core stability training with Swiss ball on the balance in 12 -15 year old soccer players
Mohammad Alikhani1, Ali Asghar Norasteh2, Amir Hossein Ghorbani3,
Hasan Alikhani4, Asieh Mirza Aghajani5
Background and Aim: The purpose of this study was to evaluate the effect of 8 weeks of core stability training with Swiss ball on
the balance of teenager soccer players. Materials and Methods: 30 teenager soccer players were selected and divided randomly
into two control and experimental groups. The training program of experimental group was included core stability exercises for 8
weeks, 3 times per week. In first four weeks experimental group performed exercises in two sets with 5 repeats and second four
weeks of 2 sets with 10 repeats. In this period, the control group only participated in the practice of soccer. The evaluation of the
static balance was done by Stork test and the dynamic balance was done by Y test. After normality test of data mean distribution
by Kolmogorov-Smirnov test, paired- samples t-test was used for extraction of results and significance level considered if p≤0.05.
Results: Results showed significant differences in poster medial (p=0.002) and poster lateral (p=0.04) direction in the experimental
group in post-test. There were no significant differences in static balance (p=0.91) and anterior direction between pre-test and
post-test (p=0.33). Conclusion: According to the results of this research, the core stability exercises can be performed on teenager
soccer players and children by coaches and teachers to improve balance and prevent sport injuries.
Keywords: Core stability, Dynamic balance, Y test.
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