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Abstract
Purpose: Functional dysfunction has been reported as one of the most important consequences
of functional ankle instability injury. One of the newest tools used to rehabilitate
musculoskeletal injuries is suspension training with TRX )Total Body Resistance Exercise(.
However, so far, its effect on the various functional factors in athletes with functional ankle
instability has not been determined. Therefore, the purpose of this study was to investigate the
effect of 6 weeks of suspension training with TRX on the performance scores of athletes with
functional ankle instability.
Methods: 30 male athletes with functional ankle instability were selected and then randomly
assigned into the control and training groups. The subjects were selected by inclusion and
exclusion criteria. Subjects' performance was assessed by side hop test, figure 8 test, and three
single-leg hop test. The training group performed 18 training sessions of 45 minutes during 6
weeks. During 6 weeks, control group were asked to not perform any special exercise. Then,
the post-test was performed in both groups. In order to compare the scores of functional tests
between two groups, paired t-test and covariance analysis were used. Significant level was
considered as p≤0.05 in all statistical analyzes.
Results: The results of statistical tests showed that there is a significant difference between the
mean scores of each of the three side hop test (p=0.001) figure 8 test (p=0.001), and three
single-leg hop tests (p=0.001) between the two groups in the post-test. Therefore, that subjects
of the TRX training group had better performance in all three tests than those in the control
group.
Conclusion: Since the results of this study showed that performing TRX suspension training
can improve the performance of athletes in side-hop test, figure 8 test and triple hop test,
therefore it recommended that all sport trainers use the exercises used in this study to improve
the performance of athletes with functional ankle instability.
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تاثیر شش هفته تمرینات تعلیقی بر امتیاز آزمون های عملکردی ورزشکاران مبتال به بیثباتی عملکردی مچ پا
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 یکی از. اختالل در عملکرد به عنوان یکی از مهم ترین پیامدهای آسیب بیثباتی عملکردی مچ پا گزارش شده است:هدف
Total ( TRX  تمرینات تعلیقی با استفاده از،جدیدترین ابزارهای مورد استفاده جهت توانبخشی آسیب های اسکلتی_عضالنی
 با این حال تاکنون تاثیرگذاری آن بر فاکتورهای مختلف عملکردی ورزشکاران.) می باشدBody Resistance Exercise
TRX  هفته تمرینات تعلیقی با6  لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر.مبتال به بیثباتی عملکردی مچ پا مشخص نشده است
.بر امتیاز آزمون های عملکردی ورزشکاران مبتال به بیثباتی عملکردی مچ پا می باشد
 ورزشکار مرد مبتال به بیثباتی عملکردی مچ پا بصورت در دسترس انتخاب و سپس بصورت تصادفی در دو30 :روش بررسی
) و24/07±5/25  شاخص توده بدنی،22/01±2/07  سن،185/37±4/53  قد،84/87±4/35  نفری کنترل (وزن15 گروه
 انتخاب.) قرار گرفتند21/52±2/56  شاخص توده بدنی،23/84±4/16  سن،182/61±6/95  قد،83/04±6/02 تمرینی (وزن
 جهش، عملکرد آزمودنی ها بوسیله آزمون های جهش جانبی.آزمودنی ها بوسیله معیارهای ورود و خروج از تحقیق صورت گرفت
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هشت التین و سه جهش تکپا مورد ارزیابی قرار گرفت .گروه تمرینی  18جلسه تمرینی  45دقیقهای را در طول  6هفته انجام
دادند .در طول این  6هفته از گروه کنترل خواسته شد تا فعالیت ورزشی خاصی انجام ندهند .سپس مرحله پس آزمون در هر
دو گروه انجام شد .به منظور مقایسه امتیازات آزمون های عملکردی بین دو گروه از روش های آماری تی زوجی و آنالیز کوواریانس
استفاده شد .سطح معنیداری در تمامی تجزیه و تحلیلهای آماری  p≤ 0/05در نظر گرفته شد.
یافته ها :نتایج آزمون های آماری نشان داد که بین میانگین امتیازات هر سه آزمون جهش جانبی ( )p=0/001جهش هشت
التین ( )p=0/001و سه جهش تک پا ( )p=0/001بین آزمودنی های دو گروه در مرحله پس آزمون تفاوت معنیداری وجود
دارد .بطوری که آزمودنی های گروه تمرینات تعلیقی  ،TRXعملکرد بهتری را در هر سه آزمون نسبت به آزمودنی های گروه
کنترل داشتند.
نتیجه گیری :از آنجائی که نتایج تحقیق حاضر نشان داد که انجام تمرینات تعلیقی  TRXمی تواند سبب بهبود عملکرد
ورزشکاران در آزمون های جهش جانبی ،جهش هشت التین و سه جهش تک پا شود ،لذا به کلیه مربیان ورزشی توصیه
می شود جهت ارتقاء عملکرد ورزشکاران مبتال به ثباتی عملکردی مچ پا ،از تمرینات مورد استفاده در تحقیق حاضر استفاده
نمایند.
کلمات کلیدی :تمرینات تعلیقی  ،TRXبیثباتی عملکردی مچ پا ،ثبات مرکزی ،عملکرد ،ورزشکار
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مقدمه

عضله پرونئوس النگوس عالوه بر تاخیر در وارد عمل شدن،
سطح فعالیت کمتری را به هنگام مواجه شدن با اغتشاشات
اینورژنی نسبت به افراد سالم نشان میدهد ( .)2افرادی که
دچار آسیب بیثباتی عملکردی مچ پا می شوند ،احساس
خالی کردن ،عدم وجود ثبات و اختالل در عملکرد مچ پای
خود را به هنگام انجام فعالیت های مختلف عملکردی
گزارش میکنند ( .)4این آسیب می تواند سبب دور ماندن
ورزشکار از محیط ورزشی شود ( .)2به طوری که گزارش
شده است در  %75موارد ،پیامدهای ناشی از ابتال به آسیب
تا یک سال پس از آن همچنان برای فرد باقی می ماند (4
 .)2،در همین راستا گزارش شده است که در نزدیک به
 70%موارد ،ابتال به اسپرین مچ پا می تواند بیثباتی
عملکردی مچ پا را به دنبال داشته باشد ( .)5اختالل در
عملکرد در افراد مبتال به بیثباتی عملکردی مچ پا به عنوان
یکی از مهم ترین پیامدهای طوالنی مدت این آسیب،
شناخته می شود ( .)6، 7تحقیقات مختلف ،اختالل در
عملکرد که یکی از مهم ترین دالیل عدم کسب موفقیت در

اسپرین لیگامان های بخش خارجی مچ پا را می توان
شایع ترین آسیب ورزشی معرفی کرد ( .)1اسپرین
لیگامان های خارجی در صورتی که به صورت تکراری و
مزمن در آید ،می تواند موجب ابتالی فرد به بیثباتی
عملکردی مچ پا ()Functional Ankle Instability
شود ( .)1صدمه به سیستم حسی -حرکتی مچ پا از جمله
دالیل بروز بیثباتی عملکردی مچ پا میباشد ( .)2این
آسیب بخصوص در رشته های ورزشی نظیر هندبال،
بسکتبال و والیبال که فعالیت های عملکردی نظیر پرش و
فرود ( ،)Jump Landingحرکات برشی ،چرخیدن ها و
جابجایی های سریع را به صورت مکرر انجام می دهند،
شایع تر می باشد ( .)3برخی تحقیقات تغییر در برنامههای
کنترل حرکتی سیستم عصبی که مسئول کنترل حرکات
مفصل مچ پا به هنگام انجام فعالیت های عملکردی مچ پا
می باشند را به عنوان عاملی برای ایجاد بیثباتی عملکردی
مچ پا قلمداد کرده اند ( .)2گزارش شده است که در افراد
مبتال به بیثباتی عملکردی مچ پا نسبت به افراد سالم،
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ورزش است را در افراد مبتال به بی ثباتی عملکردی مچ پا
به هنگام انجام آزمون های عملکردی نظیر جهش جانبی
( ،)Side Hopجهش  8التین ( )Figure 8 Hopو سه
جهش تک پا ( )Single Leg Tripple Hopگزارش
کردهاند ( .)6، 8بنابراین ارائه راهکارهایی که بتواند موجب
بهبود عملکرد ورزشی و همچنین عملکرد مچ پا و اندام
تحتانی در خالل فعالیتهای مختلف روزانه و ورزشی این
افراد شود ضروری به نظر می رسد.
تمرینات ورزشی ،ابزاری مناسب ،در دسترس ،کم هزینه،
غیرتهاجمی و همچنین اثرگذار در توانبخشی آسیب بی-
ثباتی عملکردی مچ پا شناخته می شوند ( .)9، 10تاکنون
شیوه های تمرینی مختلفی از جانب محققین مورد استفاده
قرار گرفته است که هریک ویژگی های خاص خود را دارند؛
تمرینات عصبی_عضالنی ،تمرینات حس عمقی ،تمرینات
ثبات مرکزی ،تمرینات تعادلی و تمرینات قدرتی ،نمونهای
از تمرینات مورد استفاده در تحقیقات پیشین می باشند
( .)8-10با این حال در بین تحقیقات پیشین درخصوص
میزان اثرگذاری تمرینات ارائه شده اتفاق نظر وجود ندارد.
شاید بتوان عدم توجه به تمامی فاکتورهای اثرگذار بر این
آسیب را به عنوان دلیلی برای این موضوع برشمرد .بدیهی
است که هر شیوه تمرینی که بتواند اکثریت فاکتورهای
اثرگذار بر این آسیب را مورد توجه قرار دهد و موجب بهبود
عوامل اثرگذار بر آسیب شود ،انتخاب مناسبی برای دوره
توانبخشی آسیب بیثباتی عملکردی مچ پا خواهد بود.
تمرینات تعلیقی ( )Suspension Trainingبا
استفاده از  TRXنمونهای از تمرینات توانبخشی است که
اخیرا مورد توجه افراد درمانگر و همچنین مربیان ورزشی
قرار گرفته است .تنوع تمرینی و جذاب بودن ،سادگی،
سهولت انجام ،فضای اندک مورد نیاز ،تجهیزات اندک و قابل
حمل که امکان اجرای تمرینات را در هر مکان و زمانی
فراهم میآورند ،از جمله ویژگی های این شیوه تمرینی می
باشد ( .)11نتایج تحقیقات نشان داده است که ویژگی
منحصر به فرد تمرینات  TRXنسبت به سایر شیوه های
تمرینی ،در بکارگیری و فعال کردن عضالت ثبات دهنده
مفاصل مختلف بدن و بخصوص عضالت ثبات دهنده
مرکزی ( )Core Stabilizer Musclesبدن در تمامی
حرکات مختلف این شیوه تمرینی است ( .)11, 12این
موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که ثابت شده
است ثبات بخش پروگسیمال (( )Proximalمجموعه
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کمری -لگنی) نقش عمدهای در کنترل پاسچرال
( )Postural Stabilityو اجرای صحیح تکالیف
عملکردی ورزشکاران دارد ( .)13تمرینات  TRXاین
قابلیت را دارد تا حرکتپذیری ،قدرت و ثبات مفصلی را در
تمامی صفحات حرکتی به طور همزمان توسعه دهد
(.)12،14
تمرینات  TRXبا تاکید بر ایجاد همزمانِ ثبات چند
مفصلی ،می تواند هماهنگی مناسب را بین مفاصل اندام
تحتانی ایجاد نموده و به دنبال آن جلوگیری از بروز حرکات
آسیب زا در حین انجام تکالیف عملکردی در مفصل مچ پا
را موجب شود ( .)14همچنین امکان شبیه سازی
(( )Similarityیکی از مهم ترین کدهای تمرینات
عصبی -عضالنی) تکالیف عملکردی که در زمین تمرین یا
مسابقه اجرا می شوند ،در سایر شیوه های تمرینات
توانبخشی ،محدود می باشد ()15؛ در صورتی که تمرینات
 TRXاین قابلیت را دارند تا به صورت کامال عملکردی و
با تنوع تمرینی باال ،تکالیف عملکردی را که در میدان
مسابقه انجام می شوند ،شبیه سازی کرده و به بازآموزی
مناسب تر و جامع تر برنامه های حرکتی سیستم عصبی
مرکزی کمک کند (.)14
با این حال تحقیقات انجام شده در ارتباط با این شیوه
تمرینی محدود می باشد .بخصوص در حیطه بازگشت به
ورزش ( )Return to Sportپس از آسیب ،که هدف اصلی
رشته آسیبشناسی ورزشی می باشد ،تحقیقات اندکی
انجام شده است .تاکنون تحقیقات انجام شده با استفاده از
 TRXعمدتا بر روی افراد سالمند و یا افرادی که دچار
مشکالت کمردرد و یا آسیب اندام فوقانی بوده اند انجام
شده است و بر اساس مطالعات محقق ،تحقیق قابل توجهی
در خصوص آمادهسازی افراد ورزشکار مبتال به آسیب بی-
ثباتی عملکردی مچ پا جهت بازگشت به ورزش ،با استفاده
از این شیوه تمرینی انجام نشده است ( .)12، 16، 17در
این زمینه تنها میتوان به تحقیق اصالنی( )11اشاره کرد
که طی آن به اثرگذاری مثبت تمرینات  TRXدر بهبود
متغیرهای موثر بر بروز آسیب اندام تحتانی در ورزشکاران
اشاره شده است .این موضوع ،خود سواالت بسیاری را در
ذهن عالقه مندان به این شیوه تمرینی ایجاد میکند که آیا
استفاده از تمرینات  TRXکه بر بهبود و توسعه عملکرد
افراد ورزشکار و غیرورزشکار تمرکز دارد ،می تواند نسبت
به سایر شیوه های تمرینی رایج ،در بهبود عملکرد و
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بازگشت ایمن به ورزش در افراد مبتال به بیثباتی عملکردی
مچ پا موثر باشد یا خیر!؟ لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی
تاثیر  6هفته تمرینات تعلیقی با استفاده از  TRXبر امتیاز
آزمون های عملکردی اندام تحتانی ورزشکاران مبتال به بی-
ثباتی عملکردی مچ پا می باشد.

ورود به تحقیق شامل موارد ذیل میباشد :وجود بی ثباتی
عملکردی مچ پا ،سابقه حداقل یک بار آسیب پیچ خوردگی
خارجی در مچ پا که نیازمند مدتی محافظت و عدم تحمل
وزن به همراه بی تحرکی بوده باشد ،توانایی کامل تحمل
وزن ،راه رفتن طبیعی و وجود دامنه حرکتی کامل مفصل
مچ پا به هنگام شرکت در تحقیق ،کسب نمره کمتر از 27
از پرسشنامه ناپایداری مچ پا ( Comberland Ankle
 ،)Instability Questionerعدم وجود بیثباتی
مکانیکی ( )Mechanical Instabilityمفصل از طریق
منفی بودن آزمون های کشویی قدامی ( Anterior
 )Drawer Testو تیلت تاالر ( )Talar Tilt Testدر
زمان انجام آزمون ،عدم وجود درد و ضعف در مچ پای مبتال
نسبت به مچ پای دیگر که به طور عینی قابل مشاهده باشد،
عدم وجود اختالالت سیستم عصبی یا دهلیزی و یا ضربه
به سر و همچنین عدم شرکت در برنامه توانبخشی مچ پا
در طول  6ماه گذشته (.)10،18
معیارهای خروج از تحقیق نیز شامل عدم رضایت فرد
برای همکاری ،ایجاد درد در حین اجرای تحقیق به طوری
که فرد قادر به همکاری نباشد ،غیبت بیش از دو جلسه
متوالی و یا سه جلسه غیرمتوالی در طول تمرینات و مصرف
هر گونه داروی آرام بخش در طول  48ساعت قبل از انجام
آزمون ها می باشد ( .)10،18پس از انتخاب آزمودنی ها بر
اساس معیار ورود و خروج از تحقیق و دریافت رضایت نامه
شرکت آگاهانه در تحقیق ،ابتدا توضیحات کامل و اطالعات
کلی روند انجام تحقیق و چگونگی انجام آزمون های تحقیق
به آن ها ارائه شد .پس از آن تقسیم بندی تصادفی
آزمودنیها به دو گروه کنترل و تمرینی انجام شد و از آن
ها خواسته شد تا در زمان مقرر و بر اساس جدول زمان
بندی شده ،جهت انجام مرحله پیش آزمون ،در محل
آزمایشگاه دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران حضور یابند.
الزم به ذکر است که جهت جلوگیری از ایجاد سوگیری در
نتایج تحقیق ،کورسازی به روش دوسویه انجام گرفت .پس
از حضور آزمودنی ها در محل آزمایشگاه ،آماده سازی های
اولیه که شامل پوشیدن لباس ورزشی مناسب و کسب
اطالعات عمومی و همچنین اندازهگیری های آنتروپومتریک
اولیه بود ،انجام شد .سپس از آزمودنی خواسته شد تا با
دوچرخه کارسنج به مدت  5دقیقه رکاب زده و پس از آن
نرمش و کشش های ویژه اندام تحتانی را انجام دهد .مرحله
بعدی انجام آزمون های عملکردی در مرحله پیش آزمون

روش بررسی
تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی و بر روی  30ورزشکار مرد
 25-18ساله مبتال به بیثباتی عملکردی مچ پا انجام شد.
جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه ورزشکاران مرد
دانشگاهی تشکیل داده است .تعداد نمونه بر اساس مطالعات
مشابه قبلی و با استفاده از فرمول آماریِ مناسب تعیین
حجم نمونه ،تعیین شده است ( .)10بر این اساس ،سطح
معنی داری  5درصد و توان آزمون  %80در نظر گرفته شد.
لذا بر اساس انحراف معیار و میانگین متغیرهای تحقیق
نادری و همکاران( ،)10تعداد نمونههای هر گروه با توجه به
فرمول 12 ،نفر محاسبه شد که با توجه به احتمال ریزش
نمونهها در طول تحقیق ،این تعداد به  15نفر افزایش یافت.
=)Z1 - α /2 + Z1- β)2 (S12 + S22) / (M1 – M2)2
1/64 + 1/282 [0/82 + 1/12] / 3/5 – 2/42 ≈ 12
ضریب اطمینان= 0/95
توان آزمون = %80
 = αسطح معنیداری= %5
 = β – 1توان آزمون= %80
 =M 1میانگین عملکرد گروه کنترل در پسآزمون تحقیق
مشابه قبلی
 =M2میانگین عملکرد گروه تجربی در پسآزمون تحقیق
مشابه قبلی
 =S1انحراف معیار گروه کنترل در پسآزمون تحقیق
مشابه قبلی
 =S2انحراف معیار گروه تجربی در پسآزمون تحقیق
مشابه قبلی
نمونه های تحقیق به صورت هدفمند و از بین دانشجویان
عضو تیم های هندبال ،بسکتبال و والیبال تیم های
دانشگاهی شهر تهران ،انتخاب شدند و در هر گروه 5
والیبالیست 5 ،هندبالیست و  5بسکتبالیست قرار گرفتند.
نمونههای دو گروه از نظر پارامترهایی همچون سن ،قد و
وزن و شاخص توده بدنی همسان انتخاب شدند .معیارهای
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بود .جهت بررسی عملکرد آزمودنی ها ،از آزمون های جهش
جانبی ،جهش هشت التین و سه جهش تک پا استفاده شد
که در شکل  1نحوه اجرای این آزمون ها ارائه شده است
(شکل .)1هر آزمودنی آزمون های فوق را  2بار تکرار
می کرد و بهترین رکورد وی در هر یک از آزمون ها به
عنوان امتیاز آزمون های عملکردی ثبت می شد .آزمون
جهش جانبی جهت اندازهگیری توان ،سرعت ،تعادل و
ثبات چرخشی اندام تحتانی با تأکید بر کنترل روی یک پا
میباشد .پایایی این آزمون  0/97گزارش شده است (.)13
جهت انجام این آزمون ،آزمودنی فاصله  30سانتیمتری
روی زمین را که با دو تکه نوار چسب موازی مشخص شده
است 10 ،بار به صورت رفت و برگشت و بر روی پای آسیب
دیده خود جهش جانبی میکند .رکورد آزمودنی با استفاده
از کرنومتر با دقت  0/01ثانیه ثبت شد (.)6، 13
آزمون جهش هشت التین نیز جهت اندازهگیری توان،
سرعت ،تعادل و هماهنگی اندام تحتانی با تأکید بر کنترل
روی یک پا اجرا شد .این آزمون در مسیری به شکل هشت
التین انجام می شود که طول مسیر پنج متر و عرض آن
یک متر می باشد .آزمودنی با پای برتر خود (به صورت
لیلی و با سرعت حداکثر) مسیر مشخص شده را دو بار
طی می کرد .رکورد آزمودنی به وسیله کرنومتر با دقت
 0/01ثانیه ثبت شد (.)13، 6
آزمون جهش سه گانه تک پا نیز قدرت و توان اندام
تحتانی را اندازهگیری میکند .ضریب پایایی آن توسط
 %98 Hamiltonگزارش شده است .نحوه انجام این آزمون
بدین صورت است که آزمودنی با پای آسیب دیده پشت
خط شروع می ایستد و سه پرش حداکثری و پشت سر هم
با پای آسیب دیده خود در یک خط مستقیم را انجام
می دهد .امتیاز هر فرد در واحد سانتی متر از خط شروع
تا محل برخورد پاشنه آزمودنی با زمین در سومین پرش
محاسبه شد (.)19، 13
پس از انجام مرحله پیش آزمون ،گروه تمرینی به انجام
 6هفته تمرینات تعلیقی پیش رونده با استفاده از TRX
پرداختند (جدول  .)1از آنجایی که نتایج تحقیقات نشان
داده است که انجام تحقیقات در حضور فرد متخصص باعث
حصول نتایج بهتری نسبت به انجام تحقیقات بدون نظارت
فرد متخصص میشود ،محقق تمامی تمرینات را به صورت
کامل تحت نظر داشت ( .)20تمرینات تعلیقی با استفاده از
بندهای  TRXو به مدت  6هفته و در  18جلسه تمرینی

سایت مجله http://jpsr.mums.ac.ir :

که هر جلسه بین  15الی  20دقیقه به طول انجامید ،توسط
آزمودنی های گروه تجربی اجرا شد .طراحی تمرینات پیش-
رونده  TRXبه صورتی می باشد که هر هفته نسبت به
هفته قبل ،با دستکاری زمان اجرای حرکت و یا سطح و نوع
حرکت ،شدت تمرینات باال رفته و در هفته های پایانی
ت عملکردی رایج رشته های
بیشترین مشابهت را با حرکا ِ
والیبال ،بسکتبال و هندبال دارا می باشد .به منظور رعایت
اصول علم تمرین و همچنین کم کردن اثر شیب شدت
تمرین بر نتایج پس آزمون ،سعی شد تا در دو هفته پایانی،
شیب شدت تمرین ،ثابت و فاز نگهداری لحاظ شود (جداول
 .)21( )2 -1تمامی حرکاتی که در تمرینات اجرا شده است
بر اساس کتب و مقاالتی است که در زمینه تمرینات
 TRXبه چاپ رسیده است (.)11، 14، 22
همچنین از گروه کنترل خواسته شد تا در طول مدت
تحقیق ،هیچ گونه فعالیت ورزشی که موجب تاثیر بر نتایج
تحقیق شود انجام ندهند و صرفا فعالیت های روزمره خود
را انجام دهند .پس از اتمام دوره تمرینات ،تمامی آزمودنی-
های هر دو گروه (به غیر از یکی از آزمودنی های
گروه  TRXبه علت غیبت بیش از حد مجاز در تمرینات)
کلیه آزمون های مرحله پیشآزمون را یک بار دیگر در
مرحله پس آزمون اجرا کردند و امتیازات آن ها ثبت شد.
مفروضه نرمال بودن توزیع داده ها بر اساس آزمون آماری
شاپیروویلک رعایت شد .سپس از آزمون تی مستقل جهت
مقایسه ویژگیهای دموگرافیک آزمودنیهای دو گروه
استفاده شد .در ادامه ،با توجه به طرح تحقیق از آزمون
تحلیل کوواریانس تک متغیره برای بررسی تاثیر مداخله
استفاده شد .الزم به ذکر است که پیش آزمون به عنوان
کووریت (هم پراش) در نظر گرفته شد .همچنین ،پیش
فرض های اجرای تحلیل کوواریانس (شامل :نرمال بودن
توریع داده ها ،همگنی واریانس ها ،عدم همبستگی هم
پراش ها با یکدیگر ،نمونه گیری تصادفی ،همگنی شیب
رگرسیون و خطی بودن رگرسیون هم پراش و وابسته)
رعایت شد .تمامی تجزیه و تحلیلهای آماری در سطح
معنی داری  0/05و با استفاده از نرمافزار  SPSSورژن 21
صورت گرفت (.)22
یافته ها
نتایج آزمون تی مستقل حاکی از عدم وجود تفاوت معنیدار
بین ویژگی های دموگرافیک آزمودنی ها در بین دو گروه
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شکل  :1نحوه انجام آزمون های جهش جانبی ،جهش هشت التین و سه جهش تک پا (به ترتیب
از راست به چپ)
جدول  :1نام و سطح بندی حرکات مورد استفاده در تمرینات TRX
نام حرکت

اسکات
همسترینگ
النج
اسکات تک پا
پرش و فرود
برش

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

سطح 6

اسکات ساده

اسکات همراه با
پالنتارفلکشن مچ پا

اسکات ایستا همراه با
پالنتارفلکشن مچ پا

-----

-----

-----

همسترینگ

همسترینگ همراه با
دور کردن پا

همسترینگ همراه با
فلکشن زانو

همسترینگ تک پا

-----

-----

النج ساده

النج قیچی

النج تک پا

النج تک پا همراه
با توپ

-----

-----

اسکات تک پا

اسکات تک پا همراه
با نوسان پای آزاد

اسکات تک پا به
سمت جانب

------

------

------

پرش و فرود

پرش و فرود به
سمت جلو و عقب

پرش و فرود همراه با
توپ

پرش و فرود تک پا

پرش و فرود تک پا
به سمت جلو و عقب

پرش و فرود
همراه با توپ

پرش و فرود به
سمت جانب

پرش و فرود تک پا
به سمت جانب

پرش و فرود تک پا
همراه با توپ

-----

-----

-----

مبتال به بیثباتی عملکردی مچ پا بود .نتایج تحقیق حاضر
نشان داد که در هر سه آزمون جهش جانبی ،جهش هشت
التین و سه جهش تک پا ،آزمودنی های گروه تمرینات
 TRXنتایج بهتری را در پس آزمون نسبت به پیش آزمون
بدست آوردند ،اما در گروه کنترل تغییر معنی داری مشاهده
نشد .همچنین بررسی اندازه اثر تمرینات  TRXبه روش
اتااسکوئر ،حاکی از اندازه اثر بزرگ این تمرینات بر هر سه
آزمون عملکردی مورد استفاده در تحقیق حاضر دارد.
از آنجایی که تمرینات  TRXیک شیوه تمرینی جدید
می باشد و منابع تحقیقی در خصوص این شیوه تمرینی
چندان غنی نمی باشند ،لذا با توجه به اطالعات محققین،
تحقیقاتی که بتوان نتایج آن ها را به صورت مستقیم با
نتایج تحقیق حاضر مورد مقایسه و بررسی قرار داد ،یافت
نشد .با این حال میتوان نتایج تحقیقاتی را که در زمینه
بررسی اثر یک شیوه تمرینی بر عملکرد ورزشکاران انجام

می باشد .اطالعات مربوط به ویژگی های دموگرافیک
آزمودنی ها در جدول  3و به تفکیک گروه گزارش شده
است .نتایج آزمون شاپیروویلک نشان از نرمال بودن داده
های مربوط به اطالعات دموگرافیک آزمودنی ها دارد
(( )p<0/05جدول  .)4نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک
متغیره نشان داد که در میانگین آزمون های جهش جانبی،
جهش هشت التین و سه جهش تک پا در پس آزمون بین
دو گروه تحقیق اختالف معناداری وجود دارد ()p>0/05
(جدول  .)5عالوه بر آن مقادیر حاصل از اندازه اثر تمرینات
 TRXکه به روش اتااسکوئر ( )Etasquareمورد بررسی
قرار گرفت ،نشان دهنده اثر باالی تمرینات  TRXبر تمامی
متغیرهای تحقیق می باشد.
بحث و نتیجه گیری
هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تاثیر انجام  6هفته
تمرینات تعلیقی با استفاده از  TRXبر عملکرد ورزشکاران
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جدول  :2پروتکل جلسات تمرینات TRX
شماره حرکت و سطح آن -مدت زمان اجرای حرکت (ثانیه×ست)

جلسه
1

11
3×30

21
3×25

31
3×25

2

11
3×30

21
3×25

31
3×25

3

11
3×35

21
3×30

31
3×35

4

12
3×35

22
3×30

32
3×35

5

12
3×35

22
3×30

32
3×35

6

13
3×35

23
3×30

32
3×30

7

13
3×35

23
3×30

33
3×35

41
3×25

8

24
3×25

33
3×35

41
3×25

42
3×20

51
3×20

9

24
3×25

33
3×40

41
3×30

42
3×25

51
3×20

10

34
3×40

42
3×30

51
3×25

52
3×25

53
3×25

11

34
3×45

42
3×30

52
3×25

53
3×25

54
3×25

61
3×30

12

34
3×45

52
3×30

53
3×30

54
3×25

55
3×35

61
3×20

13

53
3×35

54
3×30

55
3×20

56
3×35

61
3×20

62
3×20

14

54
3×30

55
3×25

56
3×25

61
3×40

62
3×20

63
3×25

15

54
3×30

55
3×25

56
3×25

61
3×40

62
3×20

63
3×25

16

54
3×30

55
3×25

56
3×25

61
3×40

62
3×20

63
3×25

17

54
3×30

55
3×25

56
3×25

61
3×40

62
3×20

63
3×25

18

54
3×30

55
3×25

56
3×25

61
3×40

62
3×20

63
3×25

70

محمد کالنتریان -تاثیر تمرینات  TRXبر عملکرد ورزشکاران...

سایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد http://www.mums.ac.ir :

جدول  :3ویژگیهای دموگرافیک آزمودنیهای تحقیق به همراه نتایج آزمون تی مستقل
گروه )n=15( TRX

گروه کنترل ()n=15

میانگین ±انحراف معیار

میانگین ±انحراف معیار

وزن)(kg

83/04 ± 6/02

84/87 ± 4/35

0/454

قد )(cm

182/61 ± 6/95

185/37 ± 4/53

0/339

شاخص توده بدنی()kg/m2

23/84 ± 4/16

24/07 ± 5/25

0/941

سن (سال)

21/52 ± 2/56

22/01 ± 2/07

0/671

متغیر

 -pمقدار

جدول  :4نتایج آزمون شاپیروویلک جهت بررسی نرمال بودن داده های
مربوط به اطالعات دموگرافیک
 –pمقدار

 –pمقدار

پیش آزمون

پس آزمون

وزن)(kg

0/147

0/216

قد )(cm

0/181

0/167

شاخص توده بدنی()kg/m2

0/327

0/119

سن (سال)

0/252

0/142

متغیر

جدول  .5نتایج آزمون آنالیز کوواریانس برای مقایسه میانگین آزمون های جهش جانبی،
جهش هشت التین و سه جهش تکپا بین دو گروه
متغیر

گروه

میانگین ±انحراف معیار

F

 -pمقدار

اتااسکوئر

جهش جانبی (ثانیه)

کنترل

8/34±2/15
5/79±1/33

24/72

0/001

0/39

TRX
جهش هشت التین (ثانیه)

سه جهش تکپا (سانتیمتر)

TRX

10/71±3/09
7/64±2/25

کنترل

345±15/67

TRX

398±21/34

کنترل

شده است ،بصورت غیرمستقیم با نتایج تحقیق حاضر مورد
مقایسه و بررسی قرار داد .لذا نتایج تحقیق حاضر با نتایج
اصالنی ( Rasha ،)22و همکاران ( )23و  Janotو
همکاران ( )24همسو و با نتایج  Bouteraaو همکاران
( )25و  Seoو همکاران ( )26ناهمسو می باشد .از جمله
دالیل عدم توافق نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق Seo
و همکاران را می توان در آزمودنی های دو تحقیق ،نوع

31/46

29/79

0/001

0/001

0/85

0/27

پروتکل تمرینی و همچنین آزمون های عملکردی مورد
استفاده در دو تحقیق دانست .آزمودنی های تحقیق Seo
و همکاران ( ،)26افراد نظامی بودند که فعالیت های
جسمانی خاص و محدودی را دنبال می کنند ،اما در تحقیق
حاضر ورزشکاران رشتههای توپی که دچار آسیب بیثباتی
عملکردی مچ پا بودند ،آزمودنیهای تحقیق را تشکیل داده
است .پروتکل تمرینی مورد استفاده در تحقیق  Seoو
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همکاران ( ،)26تمرینات هاپینگ ( )Hopingمی باشد ،اما
پروتکل تمرینی تحقیق حاضر از نوع تمرینات تعلیقی
 TRXمی باشد .تمرینات هاپینگ بیشتر ماهیت پرشی
دارند و بخشی از تمرینات پالیومتریک را تشکیل می دهد
و تمرکز اصلی آن بیشتر بر انجام پرشهای پرتکرار و با
ارتفاع کم می باشد .اما تمرینات  TRXمورد استفاده در
تحقیق حاضر ،دارای تنوع تمرینی باالیی بوده و ترکیبی از
تمرینات عصبی _عضالنی ،قدرتی ،پالیومتریک و ثبات
دهنده مرکزی می باشد .شاید بتوان گفت همین عامل
ترکیبی بودن تمرینات موجب بهبود عملکرد آزمودنی های
تحقیق شده باشد .تفاوت در نوع آزمونهای عملکردی مورد
استفاده در دو تحقیق میتواند عاملی دیگر در عدم توافق
نتایج باشد Seo .و همکاران ( )26از آزمون های چابکی
ایلینویز ( )Illinoisو پرش ارتفاع جهت ارزیابی عملکرد
آزمودنی ها استفاده کردند؛ اما در تحقیق حاضر از آزمون
های جهش جانبی ،جهش هشت التین و سه جهش تک پا
استفاده شد Bouteraa .و همکاران ( )25نیز همسو با
نتایج  Seoو همکاران ( ،)26عدم تاثیرگذاری تمرینات
پالیومتریک را بر آزمون های اسکات جامپ ( Squat
 )Jumpو کانترموومنت جامپ ( Countermovement
 )Jumpدر زنان بسکتبالیست مشاهده کردند (.)25
 Janotهمسو با نتایج تحقیق حاضر بیان می کند که
اجرای یک دوره تمرینات تعلیقی می تواند موجب بهبود
تعادل آزمودنی های تحقیق از طریق افزایش قدرت عضالنی
و همچنین افزایش میزان فعال سازی عضالت ثبات دهنده
مرکزی بدن شود ( .)24تمرینات  TRXاین قابلیت را دارد
که عالوه بر تقویت عضالت مسئول در حرکت ،عضالت
ثبات دهنده مرکزی بدن را نیز در طول اجرای حرکت
بصورت مداوم درگیر کرده و به حفظ ثبات بدن در حین
اجرای فعالیت های عملکردی مختلف کمک کند (.)11
فعالیت مداوم عضالت ثبات دهنده مرکزی بدن موجب
ایجاد یک پایگاه محکم و قابل اتکا برای اندامهای فوقانی و
تحتانی به هنگام اجرای تکالیف عملکردی مختلف شده که
این امر خود نقش بسزایی در جلوگیری از بروز آسیب
خواهد داشت ( .)13این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا
میکند که نتایج تحقیقات نشان داده است که ارتباط
مستقیمی بین عملکرد بخش مرکزی بدن و عملکرد اندام-
های فوقانی و تحتانی و بروز آسیب های احتمالی وجود
دارد ( .)13ثابت شده است که افرادی که کنترل کمتری بر
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روی عضالت ثبات دهنده مرکزی بدن خود دارند و توانایی
ایجاد ثبات در بخش های مرکزی بدن را ندارند ،به میزان
بیشتری در معرض بروز آسیب های مختلف می باشند
( .)18این درحالی است که اصالنی و همکاران( )22به نقل
از  Jansonپیشنهاد کرده اند تمریناتی که بهبود ظرفیت
های ثبات مرکزی بدن را باعث میشوند ،می تواند موجب
افزایش آگاهی حس عمقی در بخش های مختلف بدن شده
و به مرور زمان بهبود عملکرد را در پی داشته باشد (.)22
نادری( )10بیان می دارد که تمرینات ثبات مرکزی ،نقایص
سیستم عصبی_عضالنی را برطرف کرده که این امر موجب
ایجاد آرتروکینماتیک ( )Arthrokinematicبهینه در
مجموعه کمری-لگنی-رانی در طول حرکات زنجیره
جنبشی -عملکردی ،افزایش و کاهش شتاب مطلوب و
تعادل بهینه عضالنی می شود .همچنین پایداری بخش های
پروگزیمال را برای انجام حرکت در بخش دیستال ()Distal
فراهم میآورد ( .)10بنابراین با توجه به نتایج تحقیق حاضر
و همچنین گفته های فوق ،تمرینات  TRXرا می توان
ابزاری مناسب جهت بهبود عملکرد و همچنین پیشگیری
از بروز آسیب معرفی کرد.
حرکات عملکردی همچون پرش ،فرود ،چرخش و برش،
به عنوان بخشی از خزانه عملکردی خاص هر فرد تعریف
میشود .ظرفیت عملکردی قسمتی از بخش خزانه حرکتی
مغز است که در آن برخی از حرکات به عنوان مهارت های
عمومی(راه رفتن ،نشستن ،دویدن و )...و برخی دیگر به
عنوان مهارت های ویژه (حرکات تخصصی در ورزش های
مختلف) جای دارند .بازتوانی عملکردی به عنوان فرآیند
کمک به افراد برای بازیابی ظرفیت عملکردی با استفاده از
خزانه حرکتی مغز آنهاست ( )15( Lederman .)22در
خصوص بازتوانی آسیب های ورزشی پیشنهاد می کند که
بهتر است تمریناتی در فاز بازتوانی آسیب مورد استفاده قرار
بگیرند که در خزانه حرکتی فرد وجود داشته باشند و فرد
آشنایی نسبی با آن حرکات داشته باشد ( .)15وی بیان
می دارد که تمرینات عصبی-عضالنی که در فاز بازتوانی
آسیب مورد استفاده قرار می گیرند ،می بایست دارای پنج
ویژگی باشند؛ اول تمریناتی که انتخاب می شود می بایست
برای فرد شناخته شده باشد و فرد با آگاهی کامل از هدف
اجرای تمرین ،حرکات را اجرا کند .در تحقیق حاضر سعی
شد از حرکاتی استفاده شود که حرکات رایج رشته های
ورزشی هندبال ،بسکتبال و والیبال می باشد و فرد تجربه و
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آگاهی کامل را در اجرای حرکات داشته باشد .در این
خصوص می توان به حرکات پرشی و برشی متنوع که در
تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفت ،اشاره داشت .دوم
تمرینات باید به صورت فعال انجام شود و خود فرد در
اجرای حرکات درگیر باشد .سومین ویژگی بیان شده از
جانب  ،)15( Ledermanارائه بازخورد به ورزشکار
می باشد .دریافت بازخوردهای کالمی ،مشاهده ای و یا
بازخورد داخلی(حس عمقی) در طول زمان انجام تمرینات،
موجب اثرگذاری بیشتر تمرینات و اجرای صحیح حرکات
به وسیله ورزشکار خواهد شد .در تحقیق حاضر نیز سعی
شد که بخصوص در هفته های اول تمرین ،از بازخوردهای
کالمی و مشاهده ای (اجرای نحوه صحیح انجام حرکات به
وسیله مربی) استفاده شود .ویژگی چهارم ،افراد باید
تمرینات را با تکرار الزم انجام دهند تا به اثربخشی مطلوبی
دست پیدا کنند .آخرین ویژگی که یکی از مهمترین
ملزومات تمرینات عصبی عضالنی است ،اصل مشابهت
تمرینات می باشد .بدین معنی که تمرینات باید شبیه به
تکلیفی باشد که فرد در زمین مسابقه و یا به هنگام
فراخوانی نیازهای حرکتی ،آن را انجام می دهد (.)15
تمرینات طراحی شده در تحقیق حاضر به گونهای می باشد
که تا حدود بسیار زیادی قابلیت شبیه سازی حرکات مورد
استفاده در رشته های ورزشی هندبال ،بسکتبال و والیبال
را فراهم آورد.
در پروتکل مورد استفاده در تحقیق حاضر ،سعی شده
است حرکاتی طراحی شوند که در هر سه سطح و محور
حرکتی انجام شوند .عالوه بر آن ،در تمامی حرکات طراحی
شده ،رعایت ویژگی های تمرینات بازتوانی مورد نظر
 )15(Ledermanکه در باال گزارش شدند ،مورد توجه
قرار گرفت تا تمرینات بیشترین اثرگذاری را داشته باشند.
آزمون های عملکردی مورد استفاده در تحقیق حاضر نیز به
صورتی است که نیازمند درگیری عضالت در تمامی
محورهای حرکتی می باشند؛ بنابراین اثرگذاری مثبت
تمرینات  TRXرا می توان به نوعی به رعایت عوامل موثر
در کیفیت تمرینات عصبی_عضالنی نسبت داد.
با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر می توان
نتیجه گیری کرد که انجام تمرینات  TRXاز آنجایی که
می تواند موجب افزایش قدرت و کارایی عضالت ثبات -
دهنده مرکزی بدن شود ،عملکرد ورزشکاران مبتال به
بی ثباتی عملکردی مچ پا را بهبود بخشیده و از بروز آسیب

مجدد جلوگیری می کند .لذا به کلیه مربیان ورزشی و افراد
درمانگر پیشنهاد می شود که جهت بهبود عملکرد
ورزشکاران مبتال به بیثباتی عملکردی مچ پا از تمرینات
 TRXمورد استفاده در این تحقیق استفاده نمایند.
سپاسگزاری
تحقیق حاضر برگرفته از پایان نامه دکترای در رشته آسیب-
شناسی ورزشی و حرکات اصالحی دانشگاه تهران می باشد.
بدین وسیله از تمامی عزیزانی که جهت اجرای این تحقیق
مساعدت و همکاری داشتند کمال تشکر و سپاسگزاری را
داریم .تحقیق حاضر دارای تائیدیه کد اخالق از کمیته ملی
اخالق در پژوهشهای زیست پزشکی با شناسه
 IR.UT.SPORT.REC.1397.025می باشد.
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