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Extended Abstract

1. Introduction

alance is a complex motor skill that de-
scribes the dynamics of body posture in 
preventing falls. Poor balance is one of the 

most important risk factors for falls and the consequent in-

jury. Various core stability exercises are performed at stable 
or unstable surfaces. Maintaining balance and use training 
programs to improve and increase stability is a good solu-
tion that can help reduce injury. TRX and CXWORX are 
two new exercises that emphasize strengthening the core 
muscles. TRX is a closed chain exercise that activates the 
anti-gravity and local muscles, while most CXWORX exer-
cises are performed lying on the ground and are open chain 
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Background and Aims Core stability and strengthening core stability muscles have become one of the 
new topics in the field of sports medicine. The present study aims to compare the effects of eight weeks 
of TRX and CXWORX exercises on core endurance, trunk muscle strength, and dynamic balance of fe-
male college students.
Methods This quasi-experiment study was conducted on 30 young healthy female college students. They 
were randomly divided into two experimental groups of TRX (n=10), CXWORX (n=10) and one control 
group (n=10). In the pre-test phase, trunk muscle strength was evaluated by sit-up test, dynamic bal-
ance by Y-balance test, and core endurance by McGill core endurance test. Then, experimental groups 
performed eight weeks of selected training program, 3 sessions per week, while the control group was 
asked to do their daily activities. After intervention, the three groups underwent post-test assessments. 
Shapiro-Wilk test was used to investigate the normality of data distribution, and repeated measured 
ANOVA was used to compare data. The significance level was set at P≤0.05.
Results Both TRX and CXWORX had a positive effect on the participants’ trunk muscle strength, core endur-
ance, and dynamic balance such that their mean scores increased after training. The TRX group performed bet-
ter than the CXWORX group in all study variables (P≤0.05), except for the Y balance at the anterior direction.
Conclusion Both TRX and CXWORX exercises have positive effects on the trunk muscle strength, core 
endurance, and dynamic balance of female college students, where the effect of TRX was greater. There-
fore, occupational therapists and trainers are recommended to use both exercises, especially TRX to 
improve core muscle strength and endurance.
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exercises with the greatest impact on the global muscles. The 
present study aims to compare the effect of eight weeks of 
TRX and CXWORX on trunk muscle strength, dynamic bal-
ance, and core endurance of female college students.

2. Methods

This is a quasi-experimental study conducted on 30 female 
college students who were selected using a convenience 
sampling method. Their physical health was assessed by the 
Physical Activity Readiness Questionnaire (PAR-Q). They 
were then randomly divided into two experimental groups 
of TRX (n=10) and CXWORX (n=10) and one control 
group (n=10). In the pre-test phase, trunk muscle strength 
was evaluated by sit-up test, dynamic balance by Y-balance 
test, and core endurance by McGill core endurance test. The 
groups then performed 8 weeks of TRX and CXWORX ex-
ercises. After the exercises, the post-tests were carried out. 
Collected data were analyzed in SPSS v. 22 software. Paired 
t-test was used to compare the mean of pre-test and post-test 
scores, and repeated measures ANOVA to compare the study 
groups. The significance level was set at 0.05.

3. Results

The results of the present study showed the positive effect 
of both TRX and CXWORX on trunk muscle strength, dy-
namic balance, and core endurance of the subjects. In com-
parison of two groups, the TRX group performed better than 
the CXWORX group in all study variables (P≤0.05), except 
for the Y balance at the anterior direction (Tables 1 & 2). 

4. Discussion and Conclusion

The results of the present study showed that both TRX and 
CX WORX exercises had an effect on the dynamic balance 
of female college students, where TRX exercise had a greater 
effect. These exercises can also led to improved trunk muscle 
strength and core endurance. Since TRX exercise focuses 
more on movement control and requires more power to per-
form the exercises, it can be concluded that the difference in 
the results between the two exercises is related to their char-
acteristics. Experts are recommended to use both exercises, 
especially TRX to further improve the core stability.

Table 1. Demographic characteristics of the participants 

Characteristics Mean±SD P F

Age (year)

CX WORX 21.40±3.09

0.06 7.65TRX 24.20±2.48

Control 25.70±1.70

Weight (kg)

CX WORX 57.40±14.07

0.95 0.04TRX 56.37±6.28

Control 56.22±6.96

Height (m)

CX WORX 1.59±0.9

0.28 1.31TRX 1.64±0.03

Control 1.62±0.05

Body Mass Index (kg/m2)

CX WORX 22.90±7.59

0.59 0.53TRX 20.82±2.34

Control 21.28±2.10

Leg length (m)

CX WORX 85.20±2.14

0.12 2.27TRX 88.20±3.93

Control 85.80±3.61
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Table 2. Results of LSD post-hoc test to compare post-test scores of core endurance and dynamic balance

Variable Group Mean Difference P

60° flexion
CXWORX

TRX -7.76 0.02

Control 6.77 0.03

TRX Control 6.30 0.03

Sorensen
CXWORX

TRX -7.82 0.03

Control 7.56 0.04

TRX Control 15.02.1۵ 0.004

Right side plank
CXWORX

TRX -10.36 0.04

Control 11.50 0.001

TRX Control 21.87 0.001

Left side plank
CXWORX

TRX -9.02 0.02

Control 8.08.8 0.001

TRX Control 17.11 0.03.0

Y balance at posterome-
dial direction 

CXWORX
TRX -7.82 0.03

Control 7.56 0.04

TRX Control 15.02 0.004

Y balance at posterolat-
eral direction

CXWORX
TRX -7.10 0.05

Control 6.80 0.02

TRX Control 13.90 0.001

Total Y balance
CXWORX

TRX -10.83 0.03

Control 12.06 0.03

TRX Control 22.98 0.002
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مقاله پژوهشی

مقایسه تأثیر هشت هفته تمرینات تی آرایکس و سی ایکس ورکس بر قدرت و استقامت عضالت 
بخش مرکزی و تعادل پویای دانشجویان دختر

اهداف ثبات مرکزی و تقویت عضالت ثبات دهنده مرکزی به یکی از بحث های جدید دنیای پزشکی ورزشی تبدیل شده است. هدف 
اصلی پژوهش حاضر مقایسه تأثیر هشت هفته تمرینات TRX و CX WORX بر قدرت و استقامت عضالت بخش مرکزی و تعادل پویای 

دانشجویان دختر بود.
مواد و روش ها مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی است. سی دختر دانشجوی جوان که همگی از سالمت عمومی برخوردار بودند، به  طور 
داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند که به  صورت تصادفی به سه گروه تجربی تمرینات TRX ده نفر، تمرینات CX WORX ده نفر و 
گروه کنترل نیز ده نفر تقسیم شدند. از آزمودنی ها قبل از شروع تمرینات، قدرت عضالت تنه با آزمون دراز و نشست، آزمون تعادل پویا 
توسط تست Y و استقامت ناحیه مرکزی با استفاده از آزمون های استقامت عضالت تنه مک گیل به  عنوان پیش آزمون به عمل آمد. سپس 
گروه های تجربی به انجام تمرینات منتخب هشت هفته ای )سه جلسه در هفته( پرداختند. در طی این مدت از گروه کنترل خواسته شد 
که فعالیت های روزانه خود را حفظ کنند. پس از اتمام تمرینات از سه گروه، پس آزمون به عمل آمد. برای بررسی نرمال بودن داده ها از 

آزمون شاپیرو ویلک و برای مقایسه داده ها از آزمون آنالیز واریانس با اندازه های مکرر در سطح معناداری P≤0/05 استفاده شد.
یافته ها نتایج تحقیق حاضر نشان دهنده تأثیر مثبت هر دو تمرین TRX و CX WORX بر قدرت، استقامت و تعادل پویا آزمودنی ها بود، 
به  گونه ای که میانگین نمرات متغیرها پس از تمرینات نسبت به گروه کنترل و پیش آزمون افزایش داشت. همچنین در مقایسه دو گروه 
 CX WORX عملکرد بهتری نسبت به گروه آزمایشی TRX در سایر متغیرهای آزمودنی های گروه Y آزمایشی به  غیر از جهت قدامی تعادل

.)P≤0/05( از خود نشان دادند
نتیجه گیری به  طور کلی، نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده تأثیر هر دو بر متغیرهای قدرت، استقامت و تعادل پویا بود، اما تأثیر تمرینات 
TRX بیشتر بود؛ بنابراین به کاردرمان ها و مربیان پیشنهاد می شود از هر دو، به خصوص تمرینات TRX جهت بهبود قدرت و استقامت 

عضالت بخش مرکزی استفاده کنند.

کلیدواژه ها: 
استقامت، قدرت، 

تعادل پویا، تی آر ایکس، 
سی ایکس ورکس، 

تمرینات ثبات مرکزی
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مقدمه

تعادل مهم ترین بخش توانایی ورزشکار است و تقریباً در هر شکلی 
از فعالیت ها درگیر است. تعادل مهارت حرکتی پیچیده ای است که 
پویایی وضعیت بدن را در جلوگیری از افتادن توصیف می کند ]1[. 
فعالیت ها  انجام  برای  مهم  امتیاز  یک  به  عنوان  تعادل  حفظ 
در میادین ورزشی قلمداد می شود و ضعف آن به  عنوان یکی از 
مهم ترین عوامل ایجاد آسیب در ورزشکاران به  حساب می آید و 

تیم های  پزشکان  که  بالینی  مهم  متغیرهای  از  یکی  همچنین 
ورزشی برای بازگرداندن ورزشکاران به میادین ورزشی به دنبال یک 
آسیب دیدگی در نظر می گیرند، ارزیابی میزان تعادل و کنترل پاسچر 
است ]2[. نتایج تحقیقات نشان می دهد که ضعف تعادل به  عنوان 
یکی از مهم ترین عوامل خطر افتادن و در پی آن وقوع آسیب به 
حساب می آید ]2[. از سوی دیگر، توازن بین قدرت و ثبات در زنجیره 
حرکتی اندام تحتانی برای پیشگیری از آسیب های ورزشی بسیار 
حیاتی است. ثبات ناحیه مرکزی بدن نقش مهمی در پیشگیری از 

آسیب های ورزشی ایفا می کند ]3[.
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ثبات ناحیه مرکزی بدن1 با کنترل حرکت و ظرفیت عضالنی 
مجموعه کمر، لگن و ران توصیف می شود ]4[. حفظ راستای 
موقعیتی و تعادل وضعیتی پویا در طول فعالیت های عملکردی از 
وظایف ناحیه مرکزی بدن است که به جلوگیری از الگوهای غلط 
کمک می کند. عدم تقارن در موقعیت و حرکت اجازه نمی دهد 

که ناحیه مرکزی ثبات داشته باشد ]5[. 

ثبات عضالت  و  استقامت  محدودیت های موجود در قدرت، 
و ورزشکار  نادرست ورزشی شده  تکنیک های  به  عمقی منجر 
را مستعد آسیب می کند ]6[. یک ناحیه مرکزی مطلوب، رابطه 
آنتاگونیست را حفظ  طبیعی طول تنش عضالت آگونیست و 
می کند و این امر منجر به سینماتیک مطلوب مفاصل در مجموعه 
کمر لگن و ران در حرکات زنجیره حرکتی عملکردی و ایجاد 

حداکثر ثبات برای حرکات اندام تحتانی می شود ]۷[.

ثبات ناحیه مرکزی به  عنوان یک رابط با انتقال مؤثر نیروی 
تولیدشده در اندام تحتانی به اندام فوقانی از طریق تنه به اجرای 
بهتر ورزشی کمک می کند ]8[. نتایج تحقیقات نشان می دهد 
عضالت ثبات دهنده قبل از حرکت دهنده های اندام تحتانی و در 
تمام صفحات حرکتی منقبض می شوند که این امر باعث افزایش 

سفتی ستون فقرات در ایجاد یک تکیه گاه باثبات می شود.

محققین عنوان می کنند که ورزشکاران باید قدرت کافی در 
عضالت ران و تنه داشته باشند تا در صفحات حرکتی مختلف 
ثبات الزم ایجاد شود ]9[. کاهش قدرت عضالت پروگزیمال )لگن 
و ران( باعث ایجاد یک بنیان ضعیف و بی ثبات برای توسعه و 
کاربرد نیرو در اندام تحتانی می شود که این بی ثباتی ناحیه مرکزی 
می تواند به  عنوان پیش بینی کننده آسیب اندام تحتانی باشد ]10[.

همچنین ضعف عضالت ناحیه مرکزی نسبت مستقیمی با 
وقوع بیشتر آسیب در اندام تحتانی، به ویژه در ورزش هایی که 
نیاز به پرش، جهش و دویدن های سریع دارند، دارد. از سویی 
دیگر، افزایش ثبات ناحیه مرکزی، فراخوانی عصبی عضالنی را در 
جهت کاهش درد ناحیه پایین و پشت کمر و جلوگیری از آسیب 
اندام تحتانی افزایش می دهد ]11[. نتایج حاصل از تحقیقات بیان 
می کند که میزان قدرت و استقامت عضالت ثبات دهنده مرکزی 
افراد بدون سابقه  از  اندام تحتانی کمتر  با آسیب های  افراد  در 
آسیب است ]12[. این یافته ها با نظریه زنجیره حرکتی بسته 

مطابقت دارد. 

در  فوقانی  ثبات سگمان های  و  قدرت  نظریه،  این  اساس  بر 
کنترل سگمان های تحتانی و جلوگیری از آسیب ضروری بوده 
و چنانچه یکی از مفاصل فوقانی عملکرد مناسبی نداشته باشد، 

سایر مفاصل نیز درگیر خواهند شد ]13[.

تحقیقات نشان داده که کاهش قدرت در عضالت ناحیه مرکزی 

1. Core

بدن، موجب افزایش نوسان های بدن می شود و درنتیجه ممکن است 
باعث ایجاد اختالل در تعادل بدن شود ]14[. شاویکلو و همکاران 
با تقویت عضالت مرکزی، بهبود در تعادل را نشان دادند ]15[. 
ثبات دهنده  تمرینات  دادند که  نشان  و همکاران  همچنین کیم 
مرکزی منجر به بهبود میزان تعادل قامت و نرمال شدن الگوهای 

پاسخی عضالنی در افراد مبتال به کمردرد مزمن شده است ]16[.

ناپایدار  و  پایدار  ناحیه مرکزی در سطح  تمرینات مختلف 
ناحیه  تمرینات  انجام  برای  تی آر ایکس  از  که  می شود  انجام 
در  تحقیقی،  در  می شود.  استفاده  ناپایدار  سطح  در  مرکزی 
زمینه تأثیر تمرینات تی آرایکس2 سانر و اسکو که به مقایسه 
قدرت،  میزان  روی  مقاومتی  تمرینات  و  تمرینات  این  اثر 
استقامت ناحیه مرکزی بدن، انعطاف پذیری، تعادل و ترکیب 
بودند، نشان دادند که تمرینات تی آرایکس  انجام داده  بدنی 
تناسب اندام عضالنی را در بزرگساالن جوان و میانسال بهبود 
می بخشد ]1۷[. در زمینه مقایسه تأثیر تمرینات در سطح پایدار 
و ناپایدار، کاسیولیما و همکاران به مقایسه اثر برنامه تمرینات 
ثبات مرکزی با توپ سوئیسی و تمرین روی زمین بر تعادل زنان 
پرداخته و نشان دادند که تمرین با توپ سوئیسی موجب افزایش 
معنادار تعادل می شود ]18[. در تحقیق دیگری، ساتو و موخا 
پس از اجرای شش هفته تمرینات ثبات مرکزی روی دونده ها، 

پیشرفت معناداری در تعادل آزمودنی ها به دست نیاوردند ]۷[.

با توجه به اهمیت ثبات مرکزی و تقویت عضالت ثبات دهنده 
مرکزی که به  عنوان یک پل بین اندام های فوقانی و تحتانی عمل 
می کند و به این طریق، نیرو از ناحیه مرکزی، تولید و به اندام ها 
منتقل می شود. ثبات این ناحیه به  عنوان تکیه گاهی محکم برای 

تعادل عضالنی ضروری است.

از آنجا که تعادل، یک عامل کلیدی در فعالیت های ورزشی و نیز 
فعالیت های روزمره است و نیز بررسی تفاوت در نتایج تمرینات در 
سطح پایدار و ناپایدار بر تعادل، استقامت و قدرت ناحیه مرکزی 

دارای اهمیت بوده، بررسی بیشتر این موضوع نیاز بوده است.

با توجه به اینکه ضرورت حفظ تعادل و به کارگیری برنامه های 
تمرینی جهت بهبود و افزایش آن، راهکار مناسبی است که به 
روش  دو  کرد،  خواهد  کمک  عملکرد  بهبود  و  آسیب  کاهش 
تمرینی TRX و CX WORX از شیوه های جدید تمرینی است که 
بر تقویت عضالت مرکزی تأکید دارد )تصاویر شماره 1 و 2( با این 
تفاوت که تمرینات TRX، از جمله تمرینات زنجیره بسته است که 

عضالت ضدجاذبه و لوکال را فعال می کند.

درواقع، مجموعه خاصی از تمرینات قدرتی است که با وزن بدن 
پاهای  یا  دست ها  تمرین،  طول  در  که  به  طوری  می شود،  انجام 
کاربران عموماً به کمک اتصال به تکیه گاه پشتیبانی می شود. این 

2. Total Body Resistance Exercise
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در حالی است که طرف مقابل بدن با زمین در ارتباط است که از 
جاذبه زمین و تحرک برای تولید واکنش های عصبی عضالنی، به 
تغییرات حاصل از وضعیت قرارگیری بدن و ویژگی های مکانیکی 
بهره می گیرد، در حالی که بیشتر تمرینات CX WORX خوابیده 
بر زمین و تمرینات زنجیره باز است و بیشترین تأثیر را بر عضالت 
گلوبال دارد. همچنین ورزش CX WORX یک کالس گروهی سی 
دقیقه ای همراه با ضرباهنگ مشخص است؛ بنابراین هدف از تحقیق 
حاضر مقایسه تأثیر هشت هفته تمرینات TRX و CX WORX بر 
قدرت و استقامت عضالت بخش مرکزی و تعادل پویای دانشجویان 

دختر انجام شد.

مواد و روش ها

روش تحقیق مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی و از نظر هدف 
از  نفر  سی  شامل  مطالعه  این  آماری  جامعه  است.  کاربردی 
دانشجویان دختر بودند که بر اساس پرسش نامه آمادگی جسمانی3 
سالمت عمومی آزمودنی ها مشخص شد که به  صورت نمونه گیری 

در دسترس جهت شرکت در این پژوهش انتخاب شدند. 

پایه  بر  مختلف  گروه های  در  آن ها  تفکیک  و  نمونه  حجم 
مطالعات قبلی که در این حیطه انجام گرفته بود، طراحی شد. 
آزمودنی ها به  صورت تصادفی ساده در سه گروه تجربی )ده نفر در 
 CX WORX ده نفر در گروه آزمایش های ،TRX گروه آزمایش های

و ده نفر در گروه کنترل( تقسیم شدند. 

قبل از آغاز تحقیق، تمامی آزمودنی ها فرم رضایت نامه شرکت 
در آزمون های تحقیق را امضا کرده و سپس طی یک جلسه نحوه 
انجام آزمون ها برای آزمودنی ها تشریح شد. آزمودنی همگی سالم 

3. Physical Activity Readiness Questionnaire (PAR-Q)

بوده و سابقه کمردرد نداشتند. جهت شروع آزمون تعادل پویا، 
طول واقعی پا، یعنی از خار خاصره قدامی فوقانی تا قوزک داخلی 
اندازه گیری  پا جهت نرمال کردن داده ها و مقایسه آزمودنی ها 
میانگین گرفته شد،  و  تکرار  مرتبه  دو  آزمودنی  برای هر  شد. 

سپس میانگین محاسبه شده به  عنوان طول پا استفاده شد. 

همچنین پای برتر با استفاده از این اطالعات که آزمودنی با 
کدام اندام تحتانی تمایل بیشتری برای زدن شوت فوتسال دارد، 
تعیین شد. معیارهای خروج از مطالعه شامل سابقه بیماری قلبی 
عروقی یا عصبی طی یک سال اخیر، سابقه آسیب شکم، درد 
پایین کمر یا اندام تحتانی در یک سال گذشته، محدودیت از 
فعالیت جسمی یا جراحی در دو سال اخیر، آسیب درمان نشده یا 
درد در ستون فقرات، شکم یا اندام تحتانی و یا غیبت بیش از دو 

جلسه طی پروتکل تمرینی بود.

توانایی عضالت خلفی ناحیه مرکزی بدن با استفاده از آزمون 
اصالح شده بیرینگ سورنسن سنجیده شد. ورزشکار به حالت دمر، 
به  طوری  که لگن در لبه تخت درمانی قرار می گرفت، قرار  گرفت. 
از فرد دیگری، برای تثبیت ورزشکار با تخت در نواحی پا و لگن 
کمک گرفته شد. ورزشکار باالتنه خود را با قرار دادن دست هایش 
روی نیمکت در مقابل تخت حمایت می کرد تا بتواند توانایی قرار 
دادن دست ها به  صورت ضربدری و کسب یک موقعیت افقی را 
یاد بگیرد. ورزشکار باید این وضعیت را حفظ می کرد و زمان برای 
او ثبت می شد. امتیاز آزمون استقامت اکستنسور تنه برابر با 0/9۷ 

گزارش شده است ]19[ )تصویر شماره 1 الف(.

را  پهلو  به  زدن  پل  آزمون  ورزشکار  استقامت،  ارزیابی  در 
همان طور که به  وسیله مک گیل و همکاران توصیف شده، اجرا 
استقامت عضالت  ارزیابی  برای  مقیاسی  به  عنوان  که  می کرد 

راضیه کیانی و هومن فتاحی. مقایسه تأثیر هشت هفته تمرینات تی آرایکس و سی ایکس ورکس بر قدرت و استقامت عضالت بخش مرکزی و تعادل پویای دانشجویان دختر

تصویر 1. نحوه اجرای آزمون ثبات دهنده مرکزی مک گیل و تعادل پویا

ب. آزمون پالنگ از طرفینالف. آزمون سورتسن

د. آزمون تعادل پویاج. آزمون فلکشن 60 درجه
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جانبی قسمت مرکزی بدن، به ویژه مربع کمری به کار می رود.

قرار گرفت،  راست  به  درازکش  در وضعیت جانبی  ورزشکار 
به  طوری که پای باالیی در جلوی پای پایینی قرار می گرفت و 
مفاصل ران ورزشکار هیچ گونه فلکشنی نداشت. سپس از ورزشکار 
خواسته شد تا ران ها را از تخت بلند کرده، در حالی که تنها از پاها 

و آرنج راست خود برای حمایت استفاده می کرد. 

بازوی چپ فرد باید روی سینه قرار گرفته، به  طوری که دست 
او روی شانه راست باشد. زمان کلی ای که ورزشکار قادر به باال 
نگه  داشتن ران از تخت باشد، به وسیله کرنومتر ثبت می شد. 
برای سنجش پل زدن به بغل در سمت مخالف، همانند روش 
مشابه باال استفاده می شد )تصویر شماره 1 ب(. ICC آزمون های 
پالنک پل از طرفین برابر با 0/99 گزارش شده است ]19[ )تصویر 

شماره 1 ج(.

هدف آزمون فلکشن تنه در زاویه 60 درجه، ارزیابی ظرفیت 
استقامت عملکردی عضالت قدامی ناحیه مرکزی بدن )راست 
شکمی( بود. جهت سنجش استقامت عملکردی عضالت قدامی 
ناحیه مرکزی بدن، ابتدا از ورزشکار خواسته شد که در وضعیت 
تکیه، در حالی  که پشت او روی تخته 60 درجه قرار داشت، هر 
دو مفصل ران را از زاویه 90 درجه خم کرده و دست ها را به 

حالت ضربدری روی سینه قرار دهد. 

با استفاده از نواربندی روی مچ پا یا به  وسیله ثابت کردن مچ 
پا به  وسیله دست یک فرد کمکی، به ثبات بدن ورزشکار کمک 
می کنیم. برای شروع آزمون، در حالی  که ورزشکار در وضعیت 
تکیه به تخته 60 درجه قرار داشت، تخته را 10 سانتی متر از 
قسمت پشت ورزشکار دور کرده و از ورزشکار خواسته شد تا حد 

امکان این وضعیت را حفظ کند. 

مدت  زمانی که ورزشکار قادر بود تا این وضعیت را حفظ کند، توسط 
کرنومتر ثبت شد. زمانی که پشت آزمودنی با تخته تماس حاصل 
درون گروهی 4  همبستگی  ضریب  می شد.  متوقف  آزمون  می کرد، 

آزمون فلکسور تنه برابر با 0/9۷ است ]20[ )تصویر شماره 2(.

با توجه به مشابه بودن نتایج تست تعادلی Y با تست تعادلی 
 .]21[ استفاده  شد   Y تعادلی  تست  از  تحقیق  این  در  ستاره، 
قرار  پا  روی یک  و سپس  مرکز جهات می ایستد  در  آزمودنی 
می گیرد و با پای دیگر عمل دست یابی را انجام و به حالت طبیعی 

روی دو پا برمی گردد. 

از  هریک  در  را  ممکن  نقطه  دورترین  پا  پنجه  با  آزمودنی 
جهات قدامی، خلفی داخلی، خلفی خارجی لمس کرده،  فاصله 
محل تماس تا مرکز، فاصله دست یابی است که به سانتی متر 
اندازه گیری می شود. به  منظور به حداقل رساندن اثرات یادگیری 

4. Intraclass Correlation Coefficient

راضیه کیانی و هومن فتاحی. مقایسه تأثیر هشت هفته تمرینات تی آرایکس و سی ایکس ورکس بر قدرت و استقامت عضالت بخش مرکزی و تعادل پویای دانشجویان دختر

TRX تصویر 2. پروتکل تمرینی

تمرین

پالتک روی ساعد 
و دست

باال کشیدن لگن 
در حالت خوابیده 

به پشت

پالتک از پهلو 
)پا و بدن کمک 

دست
حرکت قایق پایین

پالکت باال حرکت تی
کشیدن از وسط

حرکت کششی با
TRXاسکات دوپا

حرکت پشت پا اسکات تک پا
پرنده

پالکت قلهشنا سوئدی

تمرین شکل حرکتشکل حرکت
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هر آزمودنی سه بار این آزمون را در جهت های سه گانه تمرین 
می کند )تصویر شماره 1 د(.

جهت به دست آوردن نمره تعادل پویا در هر جهت به صورت 
جداگانه از فرمول شماره 1 استفاده شد:

.1

= امتیاز فاصله  دست یابی
طول اندام

×100

آزمودنی های گروه آزمایش های TRX، به  مدت 45 دقیقه که 
با استفاده از طناب یا بند که شامل دو دستگیره و بدنه است، 
پروتکل تمرینی خود را انجام دادند و شدت تمرین ها بر اساس 
مقاومت  )اصل  بدن  زاویه  تغییر   .1 روش  سه  به  افراد  توانایی 
برداری( 2. تغییر موقعیت شروع نسبت به نقطه تکیه گاه )اصل 
آونگی( و 3. تغییر اندازه و موقعیت قرارگیری مرکز ثقل )اصل 

پایداری( بر اساس برنامه تمرینی افزایش می یافت ]22[.

)آپشن(  پایه  دارای  حرکات  تمام   CX WORX تمرینات  در 
است و به  مدت 30 تا 45 دقیقه توسط آزمودنی های این گروه 

انجام شد که روند تمرینات به این صورت است:

- گرم کردن اولیه5: در حالت خوابیده شامل حرکاتی مانند 
آهسته ضربه زدن پا یک طرفه6، آهسته ضربه زدن پا دوطرفه۷؛ 

- قدرت شکمی یک شامل حرکاتی مانند پالنک و افزایش 
فشار روی عضالت شکمی تحتانی با کشیدن پاها8؛

- قدرت ایستایی یک9 با استفاده از کش سی ایکس در حالت 
ایستاده شامل حرکاتی مانند اسکات و وود چاپ10؛

- قدرت ایستایی دو11 در حالت ایستاده حرکاتی مانند اسکات 
بلند کردن پا به سمت عقب12 و اسکات تک پا13؛

- قدرت شکمی دو14 در حالت خوابیده به پهلو حرکاتی مانند 
کرانچ پهلو و پالنک پهلو؛

- قدرت شکمی سه: در حالت خوابیده به شکم و چهار دست وپا 

5. Warm up
6. Single toe tap
7. Double toe tap
8. Leg Extensions
9. Standing strength
10. Wood chops
11. Standing strength
12. Squat rear leg lift
13. Single leg squat
14. Core strength

جدول 1. شاخص های آنتروپومتریک مربوط به دو گروه

PFمیانگین ±انحراف استانداردشاخص

سن )سال(

CX WORX21/40±3/09

0/067/65 TRX24/20±2/48

1/70±25/70کنترل

وزن )کیلوگرم(

CX WORX57/40±14/07

0/950/04 TRX56/37±6/28

6/96±56/22کنترل

قد )متر(

CX WORX1/59±0/09

0/281/31 TRX1/64±0/03

0/05±1/62کنترل

شاخص توده بدنی )کیلوگرم بر مترمربع(

CX WORX22/90±7/59

0/590/53 TRX20/82±2/34

2/10±21/28کنترل

طول پا )متر(

CX WORX85/20±2/14

0/122/27 TRX88/20±3/93

3/61±85/80کنترل

راضیه کیانی و هومن فتاحی. مقایسه تأثیر هشت هفته تمرینات تی آرایکس و سی ایکس ورکس بر قدرت و استقامت عضالت بخش مرکزی و تعادل پویای دانشجویان دختر
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و تمرکز روی عضالت پشت فیله کمر و سرینی؛

همچنین از کش 15CX و صفحه وزنه16 نیز استفاده شد. استفاده 
از صفحه وزنه و کش سی ایکس با درجه مقاومت متفاوت به  منظور 
پیشرفت در برنامه تمرینی بود. تمرینات CX WORX این پژوهش 
از شش مرحله تمرینی تشکیل شده، در این پژوهش هشت حرکت 
از هر مرحله جهت انجام در تحقیق انتخاب شدند که در هفته 
اول چهار حرکت از هر مرحله انجام می شود )24 حرکت( که در 
هر هفته یک حرکت به هر مرحله اضافه می شد، به گونه ای که از 
هفته پنجم هر مرحله با هشت حرکت کامل انجام می شد )تصویر 

شماره 3( ]23[.

جهت تجزیه  و  تحلیل اطالعات جمع آوری شده از روش های آمار 
توصیفی و استنباطی استفاده شد. جهت بررسی طبیعی بودن 
توزیع داده ها از آزمون شاپیرو ویلک استفاده شد. جهت مقایسه 
میانگین متغیرهای پژوهش قبل و بعد از پروتکل تمرینی از آزمون 
آنالیز  آزمون  از  گروه ها  متغیرهای  مقایسه  برای  همبسته،  تی 
واریانس با اندازه های تکراری در سطح معناداری 0/05 استفاده 
شد. کلیه عملیات آماری به  وسیله نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام 

15. Resistance tube
16. Weight plates

شد.

یافته ها

میانگین و انحراف استاندارد مشخصات فردی آزمودنی ها شامل 
سن، قد، وزن و شاخص توده بدنی در جدول شماره 1 آورده شده 

است.

ویلک  شاپیرو  آزمون  با  که  داده ها  بودن  نرمال  به  توجه  با 
مشخص شد، از آزمون آنالیز واریانس مکرر و تی همبسته برای 
بررسی تأثیر تمرینات و مقایسه آن ها استفاده شد. جهت مقایسه 
در  گروه  دو  بین  پویا  تعادل  و  مرکزی  ناحیه  استقامت  میزان 

پیش آزمون از آزمون آنالیز واریانس مکرر استفاده شد. 

نتایج  بررسی  است.  نتایج در جدول شماره 2 گزارش شده  
پیش آزمون با آزمون آنالیز واریانس مکرر نشان دهنده عدم وجود 
تفاوت در استقامت و تعادل سه گروه بود. همچنین، پذیره تقارن 
 .)P>0/05( مرکب نیز با توجه به آزمون کرویت مخلی احراز شد
نتایج آزمون آنالیز واریانس مکرر نشان دهنده وجود تفاوت معنادار 
در استقامت و تعادل )به غیر از تعادل جهت قدامی( سه گروه 

آزمایش های TRX ، CX WORX و گروه کنترل بود.

به   دو  مقایسه  جهت   LSD تعقیبی  آزمون  به  مربوط  نتایج 

جدول 2. نتایج آزمون آنالیز واریانس جهت مقایسه نتایج پس آزمون در سه گروه CX WORX ،TRXو کنترل

FPمربع میانگینDFمیانگین±انحراف معیارگروهمتغیر

فلکشن 60 درجه )درجه(

CX WORX37/93±11/36

2345/734/040/03 TRX45/69±9/43

15/77±31/16کنترل

سورنسن )ثانیه(

CX WORX57/41±7/02

2593/539/170/002 TRX65/28±9/48

5/30±49/87کنترل

پالنک از راست )ثانیه(

CX WORX43/97±2/57

21197/4816/930/001 TRX54/33±3/05

8/46±32/46کنترل

پالنک از چپ )ثانیه(

CX WORX40/54±1/97

2194/993/340/001 TRX49/57±2/43

5/82±32/46کنترل

تعادل کلی )Y( )سانتی متر(

CX WORX61/73±2/71

21312/2912/010/001 TRX65/56±3/92

3/84±57/66کنترل
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ارائه شده است. جهت مقایسه  دو گروه ها در جدول شماره 3 
استقامت ناحیه مرکزی و تعادل پویا درون گروه های تحقیق و 
بین پیش آزمون و پس آزمون از آزمون تی همبسته استفاده شد. 
نتایج در جدول شماره 4 گزارش شده  است. نتایج جدول شماره 
3 نشان می دهد که هر دو تمرینات TRX و CX WORX تأثیر 

.)P≤0/05( معناداری بر استقامت و تعادل داشتند

بحث

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که هر دو نوع تمرینات TRX و 
CX WORX بر تعادل پویای دختران دانشجو اثرگذار بوده که 
در مقایسه دو نوع تمرینی مشخص شد که تمرینات TRX تأثیر 

بیشتری بر تعادل داشت.

نتایج تحقیق حاضر در زمینه مقایسه دو نوع تمرین با نتایج 
تحقیق کاسیولیما و همکاران که به مقایسه اثر برنامه تمرینات 
ثبات مرکزی با توپ سوئیسی و تمرین روی زمین بر تعادل زنان 

می پردازد، هم راستاست ]18[.

همچنین نتایج تحقیق در زمینه تأثیر تمرینات TRX بر تعادل 
با نتایج تحقیق سکندیز و همکاران که به بررسی اثرات دوازده 
هفته تمرینات قدرت مرکزی با توپ سوئیسی بر تعادل پویا در 

21 نفر زن غیرفعال پرداختند ]1۷[، هم راستاست. 

نتایج این پژوهش در زمینه تأثیر تمرینات ثبات مرکزی با 
از اجرای شش هفته  نتایج تحقیق ساتو و موخا ]۷[ که پس 
تمرینات ثبات مرکزی روی دونده ها، پیشرفت معناداری در تعادل 
آزمودنی ها به دست نیاوردند، در تناقض است که علت آن می تواند 

نوع آزمودنی ها و یا جنس آزمودنی ها باشد، زیرا آزمودنی های 
تحقیق ساتو و موخا را مردان دونده تشکیل دادند، در حالی که 

آزمودنی های تحقیق حاضر را زنان دانشجو تشکیل دادند. 

همچنین نتایج تحقیق حاضر در زمینه استقامت ناحیه مرکزی 
با تحقیق صاحب الزمانی و همکاران ]24[، حدادنژاد و همکاران 

]25[ و نیز فیز و گناناچلم ]26[ هم راستاست. 

ارتباط  که  داد  نشان  همکاران  و  ویلسون  تحقیقات  نتایج 
روشنی بین ثبات عضالت مرکزی و بروز آسیب در اندام تحتانی و 
همچنین عملکرد اندام تحتانی وجود دارد ]19[. عضالت مرکزی 
قوی تر، ثبات بیشتری را در ناحیه تنه ایجاد می کند و این عامل 

اندام تحتانی را برای تحرک پذیری آماده می کند. 

مجموعه عضالت شکمی که شامل عضله عرضی شکمی، عضله 
مایل داخلی و خارجی و عضله راست شکمی است، با انقباض خود 
به ستون فقرات ثبات داده و تکیه گاه محکم تری برای حرکات 

اندام تحتانی فراهم می کند ]2۷[. 

زمانی که عضله عرضی شکمی منقبض می شود، فشار داخل 
شکمی و تنش فاسیا سینه ای کمری افزایش پیدا کرده و این 
انقباضات قبل از حرکت اندام باعث ایجاد تکیه گاه محکمی برای 

حرکت و فعال سازی عضالنی می شود.

عضله راست شکمی و عضالت مورب داخلی و خارجی نیز در 
الگوی حرکتی خاص بر اساس حرکت اندام فعال شده و باعث 
کنترل قامت می شود. با توجه به یافته های کیبلر، فعال سازی 
عضالت ناحیه مرکزی در الگوی حرکتی اندام های انتهایی باعث 
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بهبود کنترل قامت شده و بدن از فعال سازی عضالت ثبات دهنده 
مرکزی برای تولید گشتاور نیروی چرخشی حول بدن و ایجاد 

حرکت اندام ها استفاده می کند ]28[.

هماهنگی بین تمامی عضالت تنه و ران برای کنترل و موقعیت 
به  صورت  که  عضله ای  و  است  فقرات ضروری  ستون  طبیعی 
منحصربه فرد در افزایش ثبات مرکزی نقش داشته باشد، وجود 
ندارد ]29[ و تعادل بین عضالنی در چهار طرف ستون فقرات 

مهم ترین عامل پایداری ستون فقرات است ]30[.

عضالت ثبات دهنده ناحیه لگن و ران مسئول حفظ راستای 
صحیح اندام تحتانی هنگام انجام حرکات پویا است ]31[؛ بنابراین 
ضعف و کاهش استقامت عضالت ثبات دهنده خلفی، قدامی و 

ران  اطراف  عضالت  کارایی  و  قدرت  کاهش  باعث  تنه  جانبی 
می شود. 

عضالت بخش مرکزی نقش مهمی در انتقال نیرو از اندام تحتانی 
به اندام فوقانی هنگام اجرای فعالیت ها ایفا می کند، در نتیجه ضعف 
عضالت ثبات دهنده مرکزی می تواند راستای صحیح اندام تحتانی 
را هنگام انجام حرکات پویا بر هم زند و الگوی حرکتی را در اندام 
تحتانی دچار اختالل کند ]31[. ستون فقرات کمری به  طور 
محکمی با عضالت سرینی بزرگ و سه سررانی از طریق فاشیای 
ارتباط است ]32[ و  توراکولومبار و لیگامان ساکروتوبروس در 
عضالت خلفی مرکزی ضعیف باعث کاهش قدرت و استقامت 

عضالت سرینی میانی و سرینی بزرگ می شود. 

جدول 3. نتایج آزمون تعقیبی LSD جهت مقایسه استقامت ناحیه مرکزی و تعادل در پس آزمون گروه های مختلف

Pاختالف میانگینگروه هامتغیر

فلکشن 60 درجه
CX WORX

TRX-7/760/02

6/770/03کنترل

TRX6/300/03کنترل

سورنسن
CX WORX

TRX-7/820/03

7/560/04کنترل

TRX15/020/004کنترل

پالنک از راست
CX WORX

TRX-10/360/04

11/500/001کنترل

TRX21/870/001کنترل

پالنک از چپ
CX WORX

TRX-9/020/02

8/080/001کنترل

TRX17/110/03کنترل

)Y( جهت خلفی داخلی
CX WORX

TRX-7/820/03

7/560/04کنترل

TRX15/020/004کنترل

)Y( جهت خلفی خارجیCX WORX
TRX-7/100/05

6/800/02کنترل

TRX13/900/001کنترل

)Y( تعادل کلی
CX WORX

TRX-10/830/03

12/060/03کنترل

TRX22/980/002کنترل
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جدول 4. تفاوت میانگین متغیرها در آزمودنی ها قبل و بعد از اعمال پروتکل های تمرینی

dfTPمیانگین±انحراف استانداردگروهمتغیر

استقامت 

فلکشن 60 درجه

CX WORX
13/79±32/02پیش آزمون

9-2/300/03
11/36±37/93پس آزمون

TRX6/47±31/22پیش آزمون
9-3/460/007

9/43±45/69پس آزمون

کنترل
15/95±32/86پیش آزمون

9-0/630/54
15/77±31/16پس آزمون

سورنسن

CX WORX
6/10±52/99پیش آزمون

9-3/200/01
7/02±57/41پس آزمون

TRX
9/12±53/66پیش آزمون

9-7/090/001
9/48±65/28پس آزمون

کنترل
6/82±52/97پیش آزمون

91/150/09
5/30±49/87پس آزمون

پالنک از راست

CX WORX
11/92±30/29پیش آزمون

9-6/710/001
2/57±43/97پس آزمون

TRX
8/75±31/04پیش آزمون

9-4/420/001
3/05±54/33پس آزمون

کنترل
8/72±30/77پیش آزمون

91/150/09
8/46±32/46پس آزمون

پالنک از چپ

CX WORX
7/55±33/56پیش آزمون

9-4/660/001
1/97±40/54پس آزمون

TRX
10/95±32/48پیش آزمون

9-3/840/004
2/43±49/57پس آزمون

کنترل
9/19±32/80پیش آزمون

9-0/500/62
5/82±32/46پس آزمون

تعادل

)Y( جهت قدامی

CX WORX
8/24±79/40پیش آزمون

9-5/660/001
7/80±82/50پس آزمون

TRX
9/56±78/10پیش آزمون

9-8/370/001
8/69±87/70پس آزمون

کنترل
6/51±78/40پیش آزمون

9-0/650/52
6/26±79/80پس آزمون

)Y( جهت خلفی داخلی

CX WORX
6/82±73/90پیش آزمون

9-5/520/001
7/44±79/50پس آزمون

TRX
11/87±74/00پیش آزمون

9-4/190/002
8/75±86/40پس آزمون

کنترل
5/16±73/70پیش آزمون

9-0/790/44
6/76±74/40پس آزمون

)Y( جهت خلفی خارجی

CX WORX
5/10±84/60پیش آزمون

9-2/830/02
6/66±90/00پس آزمون

TRX
8/54±83/90پیش آزمون

9-3/790/004
7/18±97/10پس آزمون

کنترل
6/75±82/90پیش آزمون

9-0/400/69
6/10±83/20پس آزمون

)Y( تعادل کلی

CX WORX
3/71±58/93پیش آزمون

9-10/800/005
2/71±61/73پس آزمون

TRX
12/99±58/06پیش آزمون

9-21/500/001
3/92±65/56پس آزمون

کنترل
14/41±58/63پیش آزمون

91/960/44
3/84±57/66پس آزمون
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نوار  به  بزرگ  سرینی  و  میانی  سرینی  عضالت  که  آنجا  از 
ایلیوتیبیال متصل هستند ]33[، ضعف در ساختار عضالنی ناحیه 
مرکزی بدن می تواند منجر به کاهش اثرگذاری الگوهای حرکتی 
صحیح، بروز الگوهای حرکتی جبرانی، کشیدگی عضالنی، پرکاری 
و نهایتاً آسیب در قسمت های دیستال و پروگزیمال تنه شود ]3[. 

همچنین استقامت عضالنی عنصری اساسی برای نشان دادن 
میزان آمادگی جسمانی و توانایی عملکرد ساختار بدن انسان 
است؛ از این رو، کاهش استقامت گروه های عضالنی می تواند باعث 
حرکت یا جابه جایی غیرطبیعی در بخش های مختلف بدن شود.

در این میان، نقش عضالت تنه در محافظت از ستون فقرات 
در برابر فشارهای آسیب زا اغلب در تحقیقات ارزیابی شده است. 
عضالت اطراف ستون فقرات، عضالت وضعیتی بوده که به نگه 
 داشتن بدن به  طور مستقیم در هنگام ایستادن و کنترل بدن در 

هنگام خم و راست شدن کمک می کند.

این نظریه وجود دارد که کاهش استقامت عضالت تنه باعث 
ساختارهای  و  نرم  بافت  بر  فشار  افزایش  و  عضالنی  خستگی 
غیرفعال ستون فقرات کمری می شود ]34[. همچنین از آنجا 
که ظرفیت استقامتی عضالت، نشانه ای از ظرفیت خستگی آن ها 
است ]22[، تصور می شود که افرادی با استقامت عضالنی کمتر 
در عضالت تنه، بیشتر در معرض فشارهای ساختاری هستند که 
این امر ممکن است منجر به فشارهای نامناسب بر ستون فقرات 

و ایجاد کمردرد شود ]34[.

 بنابراین استفاده از تمرینات ثبات دهنده ناحیه مرکزی بدن با 
توجه به اثربخشی آن ها در بهبود استقامت عضالت تنه می تواند 
در پیشگیری و توان بخشی مشکالت مربوط به ستون فقرات مهم 
باشند. تحقیقات نشان داده اند که احتماالً هیچ ناحیه دیگری از بدن 

به  اندازه ناحیه مرکزی بدن درخور چنین توجهی نیست ]33[.

که  شود  تصور  این  به  منجر  می تواند  کنونی  تحقیق  نتایج 
پیشرفت های بالقوه در گروه های تمرینات پایداری ناحیه مرکزی 
بدن  ناحیه مرکزی  استقامت عضالت  و  قدرت  افزایش  با  بدن 

مرتبط است. 

ناحیه  ثباتی  تمرینات  در  استنباط کرد که شرکت  می توان 
مرکزی بدن منجر به پیشرفت عملکرد و استقامت عضالت تنه 
این افزایش قدرت و استقامت می تواند باعث  می شود، احتماالً 

افزایش فعالیت عضالت بخش مرکزی شود ]28[. 

هرچند که نیاز به تحقیقات بیشتری در مورد این تمرینات احساس 
می شود، اما نتایج تحقیق پیشنهاد می کند که با توجه به تفاوت بین 
دو نوع تمرین در اثرگذاری بر مؤلفه های تعادل، تمرینات در سطح 
ناپایدار می تواند برای بهبود تعادل پویا، به وسیله تقویت عضالتی که 
اغلب با کنترل ستون فقرات و لگن مرتبط هستند، نسبت به تمرینات 

در سطح پایدار )تمرینات CX WORX( مفیدتر باشد.

از آنجا که تمرینات با استفاده از TRX تمرکز بیشتری روی 
کنترل حرکتی داشته و به قدرت بیشتری برای اجرای تمرینات 
نیاز دارد، می توان نتیجه گرفت که تفاوت در نتایج به دست آمده 

بین دو روش تمرینی مربوط به ویژگی های تمرینی بوده است. 

نتیجه گیری

 TRX نتایج حاصل از تحقیق، نشان دهنده تأثیر مثبت تمرینات
و CX WORX بر وضعیت آمادگی جسمانی آزمودنی ها بود، اما 
داشتند؛  بهتری  آزمایش های TRX عملکرد  آزمودنی های گروه 
بنابراین به متخصصان و مربیان پیشنهاد می شود جهت بهبود 

بخش مرکزی از تمرینات TRXبیشتر استفاده کنند. 

مطالعه حاضر چندین محدودیت داشت: اولین محدودیت در 
این مطالعه، میزان آمادگی جسمانی عمومی اولیه آزمودنی های 
مطالعه بود که کنترل نشد. بدون شک میزان آمادگی جسمانی 
اولیه آزمودنی ها می تواند بر نتایج این مطالعه اثرگذار باشد. دومین 
محدودیت این مطالعه، این بود که ممکن است آزمودنی های این 
مطالعه تمام تالش خود را جهت اجرای پیش آزمون و پس آزمون 

به کار نگرفته باشند.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

اصول اخالقی تماماً در این مقاله رعایت شده است. شرکت 
کنندگان اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش خارج 
شوند. همچنین همه شرکت کنندگان در جریان روند پژوهش 

بودند. اطالعات آن ها محرمانه نگه داشته شد.

حامي مالي

پژوهش حاضر برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده 
اول در گروه آسیب  شناسی و حرکات اصالحی، دانشکده تربیت 
اصفهان  واحد  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  ورزشی،  علوم  و  بدنی 

)خوراسگان(، اصفهان است.

مشارکت نویسندگان

تحقیق  تحلیل،  فتاحی؛  هومن   : روش شناسی  مفهوم سازی، 
و بررسی، منابع، نگارش پیش نویس، ویراستاری و نهایی سازی 
نوشته و بصری سازی: راضیه کیانی، نظارت و مدیریت پروژه: هر 

دو نویسنده.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.

راضیه کیانی و هومن فتاحی. مقایسه تأثیر هشت هفته تمرینات تی آرایکس و سی ایکس ورکس بر قدرت و استقامت عضالت بخش مرکزی و تعادل پویای دانشجویان دختر
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