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Background and Aims This study aimed at the effects of 8 weeks TRX exercises and core stability exercises in
the stable level on the landing pattern, the stability of the core area, and the balance of girls football players.
Methods Thirty athletes with trunk defects were screened by Tuck Jump test and selected as a statistical
sample. Finally, assigned to two groups of 15 subjects at a stable level and varying level training. Both
groups participated in pretest and post-test. Both groups training sessions for 8 weeks and three weeks
each week on core stability training at both sustained (stable) and unstable (TRX). This study used the
core stability practice protocol in the training section at a stable and unstable level. The static and dynamic balance were evaluated by BESS and Y tests, respectively. McGill’s endurance tests also evaluated
the endurance of the core region. In addition, landing mechanics were assessed using the Landing Error
Score System test. ANCOVA test was used to compare the differences between the research variables by
two types of training. The stability of the core body was used in two groups of training (stable and TRX)
and a t-test for correlating the changes within the group.
Results The results of the analysis of t-test showed that in the results of the stable training (P≤0.001) and
TRX (P≤0.001) effect on score of the error of landing error, LESS, flexion 60 °, Sorensen, Right Plank, static
balance and total dynamic balance score. In the post-test, there are significant differences between the
two groups in the TRX and stable levels in LESS, Sorensen, static balance in the state stand on two legs on
a soft surface and stand in the Tandem on a soft surface (P≤0.05).
Conclusion the results of this study showed that the use of core stability training at a stable and unstable
level by helping to improve the landing jump activity, as well as improving muscular balance and endurance, can be eliminated by modifying some of the risk factors associated with an ACL injury to prevent
Lower limb non-limiting injury in athletes with trunk defects.
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1. Introduction

he increase in the number of athletes
and sports enthusiasts has also led to a
rise in sports-related injuries. Injury can
occur as a result of a simple accident or
from a complex interaction of internal
and external risk factors. On average, more than 10,000
Americans need medical treatment daily for injuries from
sports and recreational activities. According to researchers, about 50 to 80 percent of these injuries are overuse
injuries and noncontact injuries. These injuries can occur
due to weakness, lack of muscle coordination, and previous injuries. Due to the importance of injury prevention, the present study was conducted to investigate the
effect of 8 weeks of TRX training and core stability on the
jump-landing pattern, core region stability, and balance of
girls football players.

2. Methods
Thirty athletes with trunk defects were screened by
tuck jump test and selected as a statistical sample of the
study. In two groups of 15 persons, core stability exercises (Mean±SD: age: 25.33±3.22 years, height: 168±8.25
cm, weight: 61.50±7.61 kg, sports history: 4.53±1.06
years) and TRX exercises (Mean±SD: age: 24.93±0.70
years, height: 167.8±22.28 cm, weight: 57.13±10.08 kg,
sports history: 4.60±0.91 years). Both groups participated
in pretest and post-test and performed core stability and
TRX exercises for eight weeks and three sessions per
week. The static and dynamic balance were assessed by
BESS and Y tests, respectively. McGill endurance tests
also set the Core endurance. In addition, the landing mechanics were evaluated using the LESS test. ANCOVA
test was used to compare the differences between research
variables due to two types of selected exercises of core
body stability between the two training groups. A correlated t-test was used to evaluate changes within the group.

3. Results
The correlated t-test showed that core stability exercises
(P=0.001) and TRX (P=0.001) significantly affected the
LESS landing error score, 60° flexion test results, Sorensen
Plank test. Right Plank and left Plank, total endurance
score, BESS balance error scoring system test, Y balance
test for anterior direction, Y balance test for Posteromedial
direction, Y balance test for Posteroextrnal balance, and total Y balance test score. The results of covariance analysis
showed a significant difference in the results of Sorensen,
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LESS landing error score, static balance in standing position on two legs on a soft surface, and standing in tandem
position on a soft surface in post-test between groups. Detailed information is provided in Table 1.

4. Discussion and Conclusion
The primary purpose of this study was to compare the
effect of core stability exercises and TRX on the core
endurance, balance, and landing mechanics of female
football players with trunk defects. The present study results showed that eight weeks of core stability and TRX
training in female athletes with neuromuscular defects of
trunk control could significantly improve core endurance,
balance, and landing mechanics and thus modulate the
biomechanical risk factors for cruciate ligament injury.
Anteriorly and ultimately reduce the risk of injury. Considering the effect of core stability and TRX exercises on
core endurance and balance, as well as reducing the risk
of Anterior Cruciate Ligament (ACL) injury, which the
results of the LESS test showed, it seems that the use of
these exercises can improve balance and reduce the risk
of ACL injury in female football players with trunk defects are helpful. Therefore, the use of these exercises is
recommended for female athletes with trunk defects.
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Table 1. Results of analysis of ANCOVA the effect of independent and predictive variables on the post-test
Variables
Knee valgus

60° flexion

Sorensen

Plank

Right plank

Left plank

Total endorance

BESS

Y balance ant

Y balance posteromedial
Y balance posteroextrnal

Total Y balance

Time

Group

Post-test

TRX

Post-test

Core stability

Post-test

TRX

Post-test

Core stability

Post-test

TRX

Post-test

Core stability

Post-test

TRX

Post-test

Core stability

Post-test

TRX

Post-test

Core stability

Post-test

TRX

Post-test

Core stability

Post-test

TRX

Post-test

Core stability

Post-test

TRX

Post-test

Core stability

Post-test

TRX

Post-test

Core stability

Post-test

TRX

Post-test

Core stability

Post-test

TRX

Post-test

Core stability

Post-test

TRX

Post-test

Core stability

F

df

P

Eta

20.45

1

0.001

0.43

1.61

1

0.21

0.05

2.30

1

0.14

0.07

0.54

1

0.44

0.02

0.07

1

0.78

0.003

0.08

1

0.77

0.003

0.20

1

0.65

0.008

16.93

1

0.001

0.38

0.56

1

0.45

0.02

1.76

1

0.19

0.06

0.53

1

0.47

0.01

1.99

1

0.16

0.06

Mokhtari Fard Z, et al. The Effect of TRX Exercises and Core Stability on Function of Football Players. Sci J Rehab Med. 2021; 10(3):546-561.

548

مرداد و شهریور  . 1400دوره  . 10شماره 3

مقاله پژوهشی
مقایسه اثر هشت هفته تمرینات  TRXو ثبات مرکزی بر الگوی پرش  -فرود ،ثبات ناحیه مرکزی
و تعادل دختران فوتبالیست
*زهرا مختاریفرد

1

 ،مهدی صباغ لنگرودی

1

 .۱گروه آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ایران.

تاریخ دریافت 13 :آبان 1398
تاریخ پذیرش 07 :مرداد 1399
تاریخ انتشار 01 :مرداد 1400

مقدمه و اهداف هدف از این تحقیق بررسی اثر هشت هفته تمرینات  TRXو ثبات مرکزی بر الگوی پرش فرود ،ثبات ناحیه مرکزی و
تعادل دختران فوتبالیست بود.
مواد و روشها سی ورزشکار دچار نقص تنه توسط آزمون تاک جامپ غربالگری و به صورت انتخابی به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب
شدند و در دو گروه پانزده نفری تمرینات ثبات مرکزی و تمرینات  TRXقرار گرفتند .هر دو گروه در پیشآزمون و پسآزمون شرکت
کرده و به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه ،تمرینات ثبات مرکزی و  TRXرا انجام دادند .تعادل ایستا و پویا به ترتیب به وسیله
آزمون آزمونهای  BESSو  Yارزیابی شد .استقامت ناحیه مرکزی نیز به وسیله آزمونهای استقامت مک گیل ارزیابی شد .عالوه بر این،
مکانیک فرود با استفاده از آزمون  LESSارزیابی شد .از آزمون آنکووا براي مقايسه تفاوتهاي بین متغیرهای تحقیق در اثر دو نوع تمرین
منتخب ثبات ناحیه مرکزی بدن در بین دو گروه تمرینی و همچنین از آزمون تی همبسته برای ارزیابی تغییرات درونگروهی استفاده شد.

کلیدواژهها:

استقامت ،تعادل،
مرکزی ،پایدار ،ناپایدار

یافتهها نتایج آزمون تی همبسته نشان داد که هر دو تمرینات ثبات مرکزی ( )P=0/001و  )P=0/001( TRXتأثیر معناداری بر نمره
خطای فرود  ،LESSنتایج آزمون فلکشن شصت درجه ،آزمون سورنسن ،آزمون پالنک از شکم ،پالنک از راست و چپ ،نمره استقامت
کل ،آزمون سیستم نمرهدهی خطای تعادل  ،BESSجهت قدامی آزمون تعادلی وای ،جهت خلفی داخلی آزمون تعادلی وای جهت خلفی
خارجی آزمون تعادلی وای و نمره کل آزمون تعادل وای آزمودنیها داشتند .نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که در میزان نتایج
نمره خطای فرود  ،LESSسورنسن ،تعادل ایستا در وضعیت ایستادن روی دو پا روی سطح نرم و ایستادن در وضعیت تاندوم روی سطح
نرم در پسآزمون بین دو گروه تمرینات و  TRXاختالف معناداری وجود دارد.

نتیجهگیری با توجه به نتایج به نظر میرسد استفاده از تمرینات ثبات مرکزی و  TRXاز طریق کمک به اصالح فعالیت پرش فرود و
همچنین بهبود تعادل و استقامت عضالنی ،بتواند با حذف و تعدیل برخی فاکتورهای خطرساز مرتبط با آسیب لیگامان صلیبی قدامی به
پیشگیری از آسیبهای غیربرخوردی اندام تحتانی ،در ورزشکاران دچار نقص تنه کمک کند.

مقدمه
افزایش تعداد ورزشکاران و عالقهمندان به ورزش موجب افزایش
میزان آسیبهای وابسته به ورزش نیز شده است .شاید آسیب به
علت حادثهای ساده رخ دهد یا نتیجهی تعامل پیچیده ریسک
فاکتورهای داخلی و خارجی باشد [ .]1به طور میانگین روزانه
بیش از ده هزار آمریکایی به دلیل صدمات ناشی از فعالیتهای
ورزشی و فعالیت های تفریحی نیازمند درمانهای پزشکی
هستند [ .]2بر اساس یافتههای محققین حدود  50تا  80درصد

این آسیبها از نوع آسیبهای استفاده بیش از حد 1و از نوع
غیربرخوردی است [ ]3که این آسیبها میتواند به علت ضعف،
عدم هماهنگی عضالنی و بروز آسیبهای قبلی اتفاق بیفتد [.]4
یکی از علل آسیبهای ورزشی ،نقص در تعادل 2است .تعادل يكي
از اجزای جداناپذير و كليدي تقريباً همه فعاليتهاي روزانه براي
عملكردهاي ورزشكاران است .تعادل بخشی از توانايي ورزشكار
است و تقريباً در هر شكلي از فعاليتها درگير است .تعادل،
مهارت حركتي پيچيدهاي است كه پويايي وضعیت بدن را در
1. Overuse
2. Balance

* نویسنده مسئول:
زهرا مختاریفرد
نشانی :اصفهان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی ،گروه آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی.
تلفن+98 (921) 0331813 :
رایانامهz.mokhtarifard@gmail.com :
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جلوگيري از افتادن توصيف ميكند [ .]5حفظ تعادل به عنوان
یک امتیاز مهم برای انجام فعالیتها در میادین ورزشی قلمداد
میشود و ضعف آن به عنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد آسیب
در ورزشکاران به حساب میآید و همچنین یکی از متغیرهای مهم
بالینی که پزشکان تیمهای ورزشی برای بازگرداندن ورزشکاران
به میادین ورزشی به دنبال یک آسیبدیدگی در نظر میگیرند،
ارزیابی میزان تعادل و کنترل پاسچر است [ .]6نتایج تحقیقات
نشان میدهند ضعف تعادل به عنوان یکی از مهمترین عوامل
خطر افتادن و در پی آن وقوع آسیب به حساب میآید [.]6
از سوی دیگر ،توازن بین قدرت و ثبات در زنجیره حرکتی
اندام تحتانی برای پیشگیری از آسیبهای ورزشی بسیار حیاتی
است .ثبات ناحیه مرکزی بدن نقش مهمی در پیشگیری از
3
آسیبهای ورزشی ایفا میکند [ .]7ثبات ناحیه مرکزی بدن
با کنترل حرکت و ظرفیت عضالنی مجموعه کمر ،لگن و ران
توصیف میشود [ .]8حفظ راستای موقعیتی و تعادل وضعیتی در
طول فعالیتهای عملکردی از وظایف ناحیه مرکزی بدن است که
به جلوگیری از الگوهای غلط کمک میکند [ .]9عدم تقارن در
موقعیت و حرکت اجازه نمیدهد که ناحیه مرکزی ثبات داشته
باشد [.]9
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 میکند [ .]10کاهش قدرت عضالت
پروگزیمال (لگن و ران) باعث ایجاد یک بنیان ضعیف و بیثبات
برای توسعه و کاربرد نیرو در اندام تحتانی میشود که این
بیثباتی ناحیه مرکزی میتواند به عنوان پیشبینیکننده آسیب
اندام تحتانی باشد [ .]11همچنین ضعف عضالت ناحیه مرکزی
نسبت مستقیمی با وقوع بیشتر آسیب در اندام تحتانی ،بهویژه در
ورزشهایی که نیاز به پرش ،جهش و دویدنهای سریع دارند،
دارد [.]12
از سویی افزایش ثبات ناحیه مرکزی ،فراخوانی عصبی عضالنی
را در جهت کاهش درد ناحیه پایین و پشت کمر و جلوگیری
از آسیب اندام تحتانی افزایش میدهد [ .]12نقص در كنترل
عصبي عضالني ناحيه مركزي بدن در طول فعاليتهاي ورزشي،
افزايش جابهجاييهاي كنترلنشده تنه را به دنبال دارد .هرگونه
عدم تقارن در فعاليت عضالت پروگزيمال زانو ميتواند وضعيت
مفصل زانو را هنگام فرود یا هنگام حركات برشي تحت تأثير قرار
دهد .كاهش فعاليت عضالت ثباتدهنده هيپ و تنه ،راستاگيري
نامناسب اندام تحتاني را به دنبال دارد كه درنتيجه ظرفيت تحمل
بار مفصل زانو را كاهش ميدهد .اختالل عملکرد ناحیه مرکزی
بدن به طور ساده ناتوانی در کنترل دقیق تنه در سه بُعد تعریف
میشود [.]13
3. Core
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شاید نقص در کنترل عصبی عضالنی تنه طی فرود و برش به
حرکت جانبی غیرکنترلی تنه منجر شود .این نقص ممکن است
حرکت و گشتاور ابداکشن زانو را از طریق سازوکارهای مکانیکی
(حرکت جانبی نیروی عکسالعمل زمین یا حرکت جانبی مرکز
فشار) و عصبی عضالنی (افزایش گشتاور ابداکتور هیپ) افزایش
دهد [ .]14احتمال دارد کنترل عصبی ناکافی تنه پایداری پویای
اندام تحتانی را تحت تأثیر قرار داده و با افزایش استرس وارد بر
لیگامانهای زانو به بروز آسیب منجر شود [ .]14ضعف عضالت
مرکزی در ورزشهایی که نیاز به پرش ،جهش و دویدنهای
سریع دارند ،نسبت مستقیمی با وقوع آسیب در اندام تحتانی
دارد [ .]15این اختالل به عنوان نقص تنه شناخته شده که از
آزمون تاک جامپ برای ارزیابی این نقص استفاده میشود و وجود
خطاهایی همچون عدم توانایی فرد در فرود از پرش در ناحیه
مورد نظر ،عدم قرارگیری رانها موازی هم در نقطه اوج پرش و
انجام پرشهای با وقفه در طول ده ثانیه در تشخیص افراد با این
نقص استفاده میشود [.]1
در افراد با نقص تنه که عدم توانایی در کنترل فلکشن تنه
(افزایش زاویه فلکشن بین ران و تنه) و نیز عدم توانایی در کنترل
لترال فلکشن تنه هنگام انجام تست از عوامل تشخیصی این
اختالل است اختالل نسبت قدرت عضالت فلکسور به اکستنسور
و نیز عضالت طرفین نسبت به یکدیگر عاملی مؤثر در ایجاد
این اختالالت است [ ]16و همچنین در تحقیقات مختلف به
تأثیر هریک از این عوامل در ایجاد آسیب اندام تحتانی اشاره
شده به گونهای که رد 4و همکاران افزایش لترال فلکشن تنه را
عاملی مرتبط با افزایش خطر ایجاد آسیب  ACLدر پسران نوجوان
فوتبالیست دانست [.]17
در زمینه پیشبینی خطر ایجاد آسیب  ACLآزمونهای مختلفی
وجود داشته که یکی از این آزمونها ،آزمون سیستم امتیازدهی
خطای فرود ( )LESSبوده که با بررسی مکانیک فرود به تشخیص
افراد در معرض آسیب  ACLکمک میکند و در تحقیقات مختلف
از این آزمون جهت شناسایی افراد در معرض آسیب  ACLاستفاده
شده است [ .]18تمرینات مختلف ناحیه مرکزی در سطح پایدار
و ناپایدار انجام میشود که از تی آر ایکس برای انجام تمرینات
ناحیه مرکزی در سطح ناپایدار استفاده میشود .در زمینه مقایسه
تأثیر تمرینات در سطح پایدار و ناپایدار احسانی و همکاران در یک
مطالعه نظاممند اثر تمرینات روی سطوح ناپایدار را بر متغیرهای
درد ،ناتوانی و الگوی فعالیت عضالنی در بیماران مبتال به کمردرد
بررسی کردند .نتایج تحقیق نشان داد که تمرینات روی سطوح
ناپایدار در مقایسه با سطوح پایدار اثر مثبت و معناداری بر کنترل
درد ،ناتوانی و افزایش فعالیت عضالت تنه ،بهخصوص عضالت
عمقی شکمی داشتند [.]19
4. Read
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در زمینه تأثیر تمرینات تی آر ایکس 5سانر و اسکو 6که به
مقایسه اثر این تمرینات و تمرینات مقاومتی روی میزان قدرت،
استقامت ناحیه مرکزی بدن ،انعطافپذیری ،تعادل و ترکیب بدنی
انجام داده بودند ،نشان دادند که تمرینات تی آر ایکس تناسب
اندام عضالنی را در بزرگساالن جوان و میان سال بهبود میبخشد
[.]20
در زمینه تمرینات در سطح پایدار نیز کارپس 7و همکاران
با تقویت عضالت مرکز ،بهبود در تعادل را نشان دادند [.]21
همچنین پتروفسکی 8و همکاران نشان دادند که یک ماه برنامه
تمرینی تقویت عضالت مرکزی بر افزایش تعادل و ثبات و کاهش
لرزش در سالمندان تأثیر معناداری داشت [.]22
با وجود آنکه تمرینات عصبی عضالنی چندگانه به طور
موفقیتآمیزی در کاهش میزان بروز آسیب رباط متقاطع قدامی
اثرگذار بودهاند [ ،]11بسیاری از محققان توصیه میکنند که
اثربخشی تمرینات ثباتی در کاهش عوامل خطر و میزان بروز
آسیب رباط متقاطع قدامی ارزیابی شود [ ،]14طبق بررسیهای
محقق ،تحقیقی یافت نشد که با انجام غربالگری مناسب و انتخاب
هدفمند آزمودنیها به مقایسه تأثیر این تمرینات در تی آر ایکس
و ثبات مرکزی بر تغییرات استقامت و اصالح الگوی پرش فرود
و تعادل به صورت همزمان پرداخته باشد .عالوه بر این ،تاکنون
مطالعهای که از سیستم امتیازدهی خطای فرود ( )LESSبه منظور
بررسی اثر تمرینات ثبات مرکزی روی مکانیک فرود بهره برده
باشد ،یافت نشده است .با توجه به مطالب گفتهشده ،محقق در
این پژوهش سعی دارد به مقایسه تأثیر تمرینات ثبات مرکزی و
 TRXبر استقامت ناحیه مرکزی ،تعادل و مکانیک فرود دختران
فوتبالیست مبتال به نقص تنه بپردازد.

مواد و روشها
تحقیق حاضر از نوع نیمهتجربی بوده که جامعه آماری آن بر
اساس تحقیقات قبلی [ ]23شامل سی نفر از دختران فوتبالیست
مبتال به نقص تنه تشکیل دادند که به صورت تصادفی ساده در
گروههای آزمایش (پانزده نفر در هر گروه) قرار گرفتند .قبل از آغاز
تحقیق ،تمامی آزمودنیها فرم رضایتنامه شرکت در آزمونهای
تحقیق را امضا کرده و سپس طی یک جلسه نحوه انجام آزمونها
برای آزمودنیها تشریح شد.
از معیارهای ورود به تحقیق حاضر ،وجود اختالل نقص تنه
(ترکیبی از اختالل لترال فلکشن تنه ،عدم توانایی فرود در نقطه
پرش و موازی نبودن ران با زمین و مداوم نبودن پرشها پشت
سر هم و انجام با وثفه آن) ،فعالیت در رشته فوتبال به مدت سه
5. Total Body Resistance Exercise
6. Snarr & Esco
7. Carpes
8. Petrofsky

سال و نیز عدم اختالل در تعادل بود .آزمودنی همگی سالم بوده و
سابقه کمردرد نداشتند .همچنین ورزشکارانی وارد تحقیق شدند
که دچار نقص تنه بودند .در ازیابی آزمونها تمام ارزیابیها توسط
کارشناس ارشد تربیت بدنی که در فرایند آماری و تمرین دخیل
نبوده ،در سالن ورزشی انجام شد .عالوه بر این ،ارزیابیهای آماری
توسط متخصص آماری انجام شد که در فرایند ارزیابی آزمونها و
اعمال برنامه تمرینی دخیل نبود.
ارزیابی نقص تنه

آزمودنیها با استفاده از آزمون پرش تاک ارزیابی شدند تا
افراد مبتال به نقص عصبی عضالنی کنترل تنه شناسایی شوند.
برای اجرای پرش تاک ،ورزشکار با پاهای باز به اندازه عرض شانه
میایستاد و به صورت عمودی شروع به پرش میکرد و زانوهای
خود را تا جایی که امکان داشت ،باال میآورد .در باالترین نقطه
پرش ،رانها موازی با زمین قرار دارند .هنگام فرود ،ورزشکار باید
پرش تاک بعدی را شروع کند .این آزمون برای ده ثانیه اجرا شد.
برای بهبود دقت ارزیابی از دو دوربین فیلم برداری دیجیتال مدل
 ،W200 SONY DSCساخت کره استفاده شد .دوربینها با توجه
به قد آزمودنی و به موازات صفحات عرضی و سهمی نسبت به
آزمودنی در فاصله سه متری تنظیم شدند تا در طول پرش فرود
مکرر فرد از کادر دوربین خارج نشده و فیلم قابل تحلیل باشد
[.]1
پس از انجام آزمون ،برای بررسی سکانسهای پرش از
نرمافزاری کینووا استفاده شد .فردی که قادر نبود در محل شروع
پرش فرود بیاید ،در نقطه اوج پرش رانهایش موازی زمین قرار
نمیگرفت و پرشهایش در طول ده ثانیه با وقفه انجام میشد،
به عنوان فرد مبتال به نقص کنترل تنه در نظر گرفته شد .جهت
حصول اطمینان در مورد وجود نقص تنه در زنان ،قبل از انجام
تحقیق طرح آزمایشی یا پایلوت آزمون پرش تاک به عمل آمد و
وجود نقص تنه در ورزشکاران تأیید شد (تصویر شماره .]1[ )1
ارزیابی الگوی پرش فرود

از آزمون  LESSجهت ارزیابی مکانیک فرود استفاده شد [ .]1در
جلس ه پیشآزمون ،افراد از روی سکوی سی سانتیمتری حرکت
پرش را انجام داده و در جلوی سکو و در فاصلهای تقریباً برابر با
50درصد قد خود فرود آمدند .سپس بالفاصله یک پرش عمودی
حداکثری را انجام دادند .هنگام آموزش آزمون تأکید شد که فرد
به محض فرود از سکو ،حتیاالمکان به سمت باال بپرد .در هنگام
انجام آزمون هیچ بازخورد یا آموزشی به فرد داده نمیشد ،مگر
اینکه آزمون را اشتباه انجام میداد .پس از آموزش آزمون ،افراد
اجازه داشتند دو پرش تمرینی داشته باشند تا آن را فرا بگیرند.
سپس افراد سه پرش درست را انجام دادند.
در صورتی که فرد به فاصله افقی تعیین شده نمیرسید یا
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تصویر  .1آزمون پرش تاک

پس از فرود پرش عمودی حداکثری را انجام نمیداد ،آن نوبت
حذف و مانور پرش فرود یک بار دیگر تکرار میشد .دو دوربین
فیلمبرداری پایهدار جهت ضبط تصاویر پرش افراد از نمای فرونتال
و ساجیتال به ترتیب در فاصله  4/8و  4متری قرار داشتند .آزمون
 LESSهفده آیتم دارد .یک مجموعه از این سؤاالت در ارتباط
با وضعیت اندام تحتانی و تنه در لحظ ه اولین برخورد با زمین
میباشد (آیتمهای .)1-6
مجموع ه دیگر ،به ارزیابی خطاهای موجود در وضعیت پا
پرداخته (آیتمهای  )7-11و در لحظه اولین برخورد با زمین (آیتم
 ،)11لحظهای که تمام کف پا در تماس با زمین است (آیتمهای
 7و  )8و در بین زمان اولین برخورد و حداکثر زاوی ه فلکشن زانو
(آیتمهای  9و  )10به بررسی این خطاها میپردازد .مجموعه
سوم ،حرکات اندام تحتانی و تنه را در بین زمانهای اولین
برخورد با زمین و حداکثر زاوی ه فلکشن زانو (آیتمهای  )12-14یا
زمان حداکثر والگوس زانو (آیتم  )15ارزیابی میکند .امتیاز نهایی
برای هر فرود ،از مجموع امتیازات تمامی آیتمها ( )15-0محاسبه
میشد ،به طوری که امتیازات بیشتر (خطاهای بیشتر) نشانگر
تکنیکهای فرود خطرزا بود .البته دو آیتم شانزده و هفده به علت
عدم همراستایی با سایر آیتمها و به دلیل کلی بودن ،در زمان
تجریه و تحلیل آماری حذف شدند .در انتها میانگین امتیازات سه
پرش به عنوان امتیاز نهایی برای هر فرد ثبت شد [.]1
ارزیابی استقامت ناحیه مرکزی

توانایی عضالت خلفی ناحیه مرکزی بدن با استفاده از آزمون
اصالحشده بایرینگ سورنسن سنجیده شد .ورزشکار به حالت
دمر ،به شکلی که لگن در لبه تخت درمانی بود ،قرار میگرفت.
از فرد دیگری ،برای تثبیت ورزشکار با تخت در نواحی پا و لگن
کمک گرفتهشد .ورزشکار باالتنه خود را با قرار دادن دستها
روی نیمکت در مقابل تخت حمایت میکرد تا بتواند توانایی قرار
دادن دستها ب ه صورت ضربدری و کسب موقعیت افقی را یاد
بگیرد .ورزشکار باید این وضعیت را حفظ میکرد و زمان برای او
ثبت میشد؛  ICCآزمون استقامت اکستنسور تنه برابر با 0/97
گزارش شده است [.]22
در ارزیابی استقامت ،ورزشکار آزمون پل زدن به پهلو را
همانطور که به وسیله مکگیل و همکاران توصیف شده است
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اجرا میکرد که به عنوان مقیاسی برای ارزیابی قدرت عضالت
جانبی قسمت مرکزی بدن ،بهویژه مربع کمری بهکار میرود.
ورزشکار در وضعیت جانبی درازکش به راست قرار میگرفت،
به طوری که پای باالیی در جلوی پای پایینی قرار میگرفت و
مفاصل ران ورزشکار هیچگونه فلکشنینداشت .سپس از ورزشکار
خواستهشد تا رانها را از تخت بلند کرده ،درحالیکه تنها از پاها
و آرنج راست خود برای حمایت استفاده میکرد .بازوی چپ فرد
باید بر روی سینه قرار گرفته ،طوریکه دست او روی شانه راست
باشد .زمان کلی که ورزشکار قادر به باال نگ ه داشتن ران از تخت
بود ،به وسیله کرونومتر ثبت میشد .برای سنجش پل زدن به بغل
در سمت مخالف ،همانند روش مشابه باال استفاده میشد (تصاویر
شماره  1و )2؛  ICCآزمونهای پالنک پل از طرفین برابر با 0/99
گزارش شده است [.]22
هدف آزمون فلکشن تنه در زاویه شصت 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 ،درحالیکه پشت او روی تخته شصت درجه قرار داشت ،هر
دو مفصل ران را از زاویه نود درجه خم کرده و دستها را به حالت
ضربدری روی سینه قرار دهد .با استفاده از نواربندی بر روی مچ
پا یا بهوسیله ثابت کردن مچ پا بهوسیله دست یک فرد کمکی ،به
ثبات بدن ورزشکار کمک میکنیم .برای شروع آزمون ،درحالیکه
ورزشکار در وضعیت تکیه به تخته شصت درجه قرار داشت ،تخته
را ده سانتیمتر از قسمت پشت ورزشکار دور کرده و از ورزشکار
خواسته میشد تا حد امکان این وضعیت را حفظ کند.
ی که ورزشکار قادر بود تا این وضعیت را حفظ کند،
مدتزمان 
توسط کرونومتر ثبت میشد .زمانی که پشت آزمودنی با تخته
تماس حاصل میکرد ،آزمون متوقف میشد .ضریب همبستگی
درونگروهی ( )9ICCآزمون فلکسور تنه برابر با  0/97است [.]19
ارزیابی تعادل ایستا

در این تحقیق ،تعادل ایستا به وسیله آزمون ارزیابی خطاهای
تعادل ( )10BESSارزیابی شد .در این آزمون ،شش وضعیت مختلف
9. Intraclass Correlation Coefficient
10. Balance Error Scoring System
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ب :روش ارزیابی پویا

الف :روش ارزیابی تعادل ایستا
تصویر  .2روش ارزیابی تعادل ایستا و پویا

که شامل سه وضعیت ایستادن (ایستادن روی دو پا ،ایستادن به
صورتی که یک پا در جلو و پای دیگر در عقب قرار دارد و ایستادن
روی یک پا) روی دو سطح نرم و سخت بوده ،در نظر گرفته شد.
در هر وضعیت چشمهای آزمودنیها بسته بوده و دستهای آنها
روی کمر قرار داشت .آزمودنی هر وضعیت را به مدت بیست ثانیه
انجام داده و تعداد کل خطاهایی که در این شش وضعیت مرتکب
می شود به عنوان نمره آزمودنی محاسبه شد .خطاها عبارتاند از:
دست ها از کمر جدا شوند ،چشمها باز شوند یا تعادل به هر دلیل
به هم بخورد .قبل از اجرا آزمودنی سه بار آزمون را انجام داد تا با
سطوح آزمون آشنا شود [( ]24تصویر شماره 2الف).
ارزیابی تعادل پویا

جهت شروع آزمون تعادل پویا ،طول واقعي پا یعنی از خار
خاصره قدامی فوقانی تا قوزك داخلي پا جهت نرمال كردن
دادهها و مقايسه آزمودنیها اندازهگيري شد .برای هر آزمودنی دو
مرتبه تکرار و میانگین گرفته شد؛ سپس میانگین محاسبه شده
به عنوان طول پا استفاده شد .همچنین پاي برتر با استفاده از این
اطالعات كه آزمودني با کدام اندام تحتانی تمايل بيشتری براي
زدن شوت فوتبال دارد ،تعيين شد [ .]25از تست تعادلی  Yجهت
ارزیابی تعادل پویا استفادهشد [ .]25آزمودني در مركز جهات
مي ايستاد و سپس روي يك پا قرار گرفته و با پاي ديگر عمل
دستيابي را به ترتیب در جهتهای قدامی ،خلفی داخلی و خلفی
خارجی انجام و به حالت طبيعي روي دو پا برمیگشت .آزمودني
با پنجه پا دورترين نقطه ممكن را در هريك از جهات تعيينشده
لمس كرده،فاصله محل تماس تا مركز ،فاصله دستيابي بوده که
به سانتیمتر اندازهگیری شد .به منظور به حداقل رساندن اثرات
یادگیری هر آزمودنی شش بار این آزمون را در جهتهای سهگانه
تمرین میکرد (تصویر شماره 2ب).
جهت به دست آوردن نمره تعادل پویا در هر جهت به صورت
جداگانه از فرمول زیر استفاده میکنیم:
×100

فاصله دستیابی
طول اندام

= امتیاز

تمرین ثبات مرکزی

برنامه تمرینی تحقیق حاضر از مطالعه موک و همکاران گرفته
شده است .این پروتکل شامل هشت هفته تمرین و همچنین سه
جلسه تمرین در هر هفته بوده که در سطح پایدار و روی زمین
انجام شد [ .]26بر اساس شدت تمرین و میزان زمان صرفشده
برای هر تمرین استراحت بین ستها و پایان ستها متغیر بوده
که با توجه به توان آزمودنیها و نیز بر اساس ویژگیهای فردی
آنها قابل تغییر بود (جدول شماره .)1
برنامه تمرینی TRX

پروتکل تمرینی  TRXاز مطالعه یو و همکاران گرفته شد که
شامل هشت هفته تمرین با  TRXو همچنین سه جلسه تمرین
در هر هفته بود [ .]27بر اساس شدت تمرین و میزان زمان صرف
شده برای هر تمرین استراحت بین ستها و پایان ستها متغیر
بود که با توجه به توان آزمودنیهای تحقیق بر اساس ویژگیهای
فردی آنها قابل تغییر بود (جدول شماره .)2
جهت بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون شاپیرو ویلک و
جهت توصیف متغیرها از آمار توصیفی استفاده شد و جهت تجزیه
و تحلیل دادهها آمار استنباطی استفاده شد .تجریه و تحلیل
استنباطی و بیان تفاوتهای احتمالی در مراحل مختلف تحقیق
با آزمونهای آماری تحلیل کوواریانس و آزمون تی همبسته انجام
شد .همچنین جهت مقایسه متغیرهای توصیفی تحقیق از آزمون
تی مستقل استفاده شد .آنالیز دادهها با کمک نرمافزار SPSS
نسخه  24انجام شد (.)P≥0/05

یافتهها
میانگین و انحراف استاندارد مشخصات فردی آزمودنیها شامل
سن ،قد ،وزن و شاخص توده بدنی در جدول شماره  3آورده شده
است .بررسی نتایج مربوط به شاخص های آنتوپومتریک در دو
گروه با آزمون آماری تی مستقل نشان داد اختالف معناداری بین
دو گروه وجود ندارد.
با توجه به نرمال بودن دادهها که با آزمون شاپیرو ویلک مشخص
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جدول شماره  .1برنامه تمرینی ثبات مرکزی
زمان/تکرار
هر ست

استراحت

تمرین

ست

پل زدن به شکم

3

(45 )S

3

(45 )S

45

پل زدن به پشت

3

(45 )S

45

90

چرخش روسی

3

(20 )R

30

90

3

تمرین قیچی پل

3

(20 )R

30

90

3

پل زدن به شکم

بین ست
(ثانیه)

پایان ست
(ثانیه)

ست

بین ست
(ثانیه)

پایان ست
(ثانیه)

45

90

3

(60 )S

30

90

90

3

(60 )S

30

90

3

(60 )S

30

90

(25 )R

30

90

(25 )R

03

90

هفته اول و دوم
پل زدن به
طرفین (چپ و
راست)

زمان/تکرار
هر ست

هفته سوم و چهارم

هفته پنجم

هفته ششم

4

(60 )S

30

90

4

(60 )S

20

75

4

(60 )S

30

90

4

(60 )S

20

75

پل زدن به پشت

4

(60 )S

30

90

4

(60 )S

20

75

چرخش روسی

4

(25 )R

30

90

4

(25 )R

20

75

تمرین قیچی پل

4

(25 )R

30

90

4

(25 )R

20

75

پل زدن به
طرفین (چپ و
راست)

هفته هفتم

هفته هشتم

پل زدن به شکم

3

(60 )S

30

90

4

(60 )S

30

90

پل زدن به
طرفین (چپ و
راست)

3

(60 )S

30

90

4

(60 )S

30

90

پل زدن به پشت

3

(60 )S

30

75

4

(60 )S

30

90

چرخش روسی

4

(25 )R

20

75

4

(30 )R

20

75

تمرین قیچی پل

4

(25 )R

20

75

4

(30 )R

20

75

شد از آزمون تحلیل کوواریانس و تی همبسته برای بررسی
تأثیر تمرینات و مقایسه آنها استفاده شد .جهت مقایسه میزان
استقامت ،تعادل و نمره آزمون  LESSبین دو گروه در پسآزمون
از آزمون تحلیل کوواریانس با در نظر گرفتن پیشآزمون کوریت
استفاده شد .نتایج در جدول شماره  4گزارش شدهاند.
نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که تفاوت معناداری
بین دو گروه تمرینی در آزمونهای خطای پرش فرود و تعادل
ایستا وجود دارد ( )P>0/01که با بررسی میانگین نمرات مشخص
شد آزمودنیهای گروه تمرینی  TRXعملکرد بهتری در الگوی
پرش فرود و تعادل ایستا نسبت به آزمودنیهای گروه تمرینی در
ثبات مرکزی داشتند.
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استراحت

جهت مقایسه متغیرهای تحقیق درون گروههای پژوهش و
بین پیشآزمون و پسآزمون از آزمون تی همبسته استفاده شد.
نتایج در جدول شماره  5گزارش شدهاند .نتایج جدول شماره 5
نشان میدهد که تمرینات ثبات مرکزی و  TRXتأثیر معناداری بر
تعادل الگوی پرش فرود ،استقامت ناحیه مرکزی و تعادل داشتند
(.)P≥0/05

بحث
هدف اصلی از انجام این پژوهش ،مقایسه تأثیر تمرینات ثبات
مرکزی و  TRXبر استقامت ناحیه مرکزی ،تعادل و مکانیک
فرود دختران فوتسالیست با نقص تنه بود .مطالعات اندکی به
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جدول شماره  .2برنامه تمرینی TRX

تمرین

ست

زمان/تکرار در استراحت بین
ست (ثانیه)
هر ست

استراحت
پایان ست
(ثانیه)

ست

هفته اول و دوم

زمان/تکرار در
هر ست

استراحت بین
ست (ثانیه)

استراحت
پایان ست
(ثانیه)

هفته سوم و چهارم

پالنک روی ساعد

3

)60 (S

30

90

3

)60 (S

30

90

On leg squat

3

)10 (R

30

90

3

)12 (R

30

90

Overhead extension

3

)10 (R

30

90

3

)12 (R

30

90

پالنک پهلو روی دو دست

3

)45 (S

30

90

3

)60 (S

30

90

Kneeling roll out

3

)10 (R

30

90

3

)12 (R

30

90

Hamstring curl-hip up

3

)10 (R

30

90

3

)12 (R

30

90

هفته شیشم

هفته پنجم
پالنک روی ساعد

4

)60 (S

30

90

4

)60 (S

20

75

On leg squat

4

)12 (R

30

90

4

)12 (R

20

75

Overhead extension

4

)12 (R

30

90

4

)12 (R

20

75

پالنک پهلو روی دو دست

4

)60 (S

30

90

4

)60 (S

20

75

Kneeling roll out

4

)12 (R

30

90

4

)12 (R

20

75

Hamstring curl-hip up

4

)12 (R

30

90

4

)12 (R

20

75

هفته هشتم

هفته هفتم
پالنک پهلو روی دو دست

4

)60 (S

20

75

4

)60 (S

20

75

On leg squat

4

)12 (R

20

75

4

)14 (R

20

75

Overhead extension

3

)12 (R

20

75

3

)14 (R

20

75

Kneeling roll out

3

)10 (R

30

90

3

)12 (R

30

90

Hamstring curl-hip up

3

)10 (R

30

90

3

)12 (R

30

90

Hip press

3

)10 (R

30

90

3

)12 (R

30

90

بررسی اثر تمرینات ثبات مرکزی روی مکانیک فرود پرداختهاند
و تحقیقی یافت نشد که به مقایسه تمرینات ثبات مرکزی و
 TRXبپردازد .نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد که هشت
هفته تمرینات ثبات مرکزی و  TRXدر ورزشکاران زن با نقص
عصبی عضالنی کنترل تنه میتواند سبب بهبود قابل مالحظه
استقامت ناحیه مرکزی ،تعادل و مکانیک فرود و درنتیجه تعدیل
عوامل بیومکانیکی خطرآفرین آسیب رباط متقاطع قدامی و نهایتاً
کاهش خطر بروز آسیب شود.
در زمینه استقامت ناحیه مرکزی با تحقیق تحقیق صاحب
الزمانی و همکاران [ ،]28حدادنژاد و همکاران [ ]29و فیز و

گناناچلم [ ]30همراستا است .همچنین در تحقیق حاضر پس از
شش هفته تمرین ثبات مرکزی در گروههای تمرینی فلکشن تنه
در اولین لحظه برخورد و فلکشن جانبی تنه در اولین تماس پا با
زمین به طور معناداری افزایش پیدا کرد ،اما این کاهش در گروه
تمرینات در تمرینات  TRXمطلوبتر بود .فلکشن تنه استراتژی
مهمی است که بهکارگیری آن موجب سینماتیک ایمن ران و زانو
در صفحه ساجیتال برای جذب انرژی طی فرود میشود.
مشخص شده است که فلکشن رو به جلو کمتر تنه در افراد
ورزشکار ،آنها را بیشتر در معرض خطر آسیب رباط صلیبی
قدامی قرار میدهد .با فلکشن کمتر تنه طی فعالیتهای تحمل

زهرا مختاریفرد و مهدی صباغ لنگرودی .مقایسه اثر هشت هفته تمرینات  TRXو ثبات مرکزی بر الگوی پرش  -فرود ،ثبات ناحیه مرکزی و تعادل دختران فوتبالیست
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جدول  .3شاخصهای آنتروپومتریک مربوط به دو گروه
شاخص اندازهگیری

سن (سال)

قد (سانتیمتر)

وزن (کیلوگرم)

سابقه ورزشی (سال)

گروه

انحراف استاندارد±میانگین

T

P

ثبات مرکزی

25/33±3 /22

2/27

0/42

ثبات مرکزی

168±8 /25

1/28

0/98

ثبات مرکزی

61/50±7 /61

0/45

0/21

ثبات مرکزی

4/53±1 /06

0/18

0/41

TRX

TRX

TRX

TRX

وزن ،فشار وارد بر عضالت چهارسر برای حفظ مرکز ثقل بدن
افزایش مییابد [ ،]31به عنوان مثال طی فرود ،در صفحه
ساجیتال بردار نیروی عمودی عکس العمل زمین بین ران و زانو
قرار میگیرد که موجب ایجاد گشتاور فلکشن در این مفاصل
میشود [ .]32فلکشن تنه طی فرود موجب جذب بیشتر انرژی
میشود و نیروی کمتری را به زانو منتقل میکند [.]33
در این خصوص جکسون نشان داد چهار هفته تمرینات ثبات
مرکزی در مقایسه با تمرینات پالیومتریک نتوانستند سینماتیک
تنه را تغییر دهند .همچنین در این پژوهش مشخص شد که
کنترل ضعیف تنه ،آسیب لیگامانهای زانو (هرلیگامان زانو) و
آسیب رباط صلیبی قدامی را پیشبینی میکند [ ]9و تحقیقات
نشان دادهاند که نقص عصبی عضالنی کنترل تنه یا تسلط تنه،
موجب اختالل در عملکرد مرکز بدن و ناتوانی در کنترل دقیق تنه
در سه بُعد میشود .همچنین نتایج تحقیقات ویلسون و همکاران
نشان داد که ارتباط روشنی بین ثبات عضالت مرکزی و بروز
آسیب در اندام تحتانی و همچنین عملکرد اندام تحتانی وجود
دارد [.]34
در زمینه تعادل نیز نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق
میرجمالی و همکاران [ ،]18جان و همکاران [ ]35و آرجو و
همکاران [ ]36همراستا است .نتایج این پژوهش در زمینه تأثیر
تمرینات ثبات مرکزی با نتایج تحقیق ساتو و موخا [ ]19که
پس از اجرای شش هفته تمرینات ثبات مرکزی روی دوندهها،
پیشرفت معناداری در تعادل آزمودنیها به دست نیاوردند ،در
تناقض است که علت آن میتواند نوع رشته ورزشی یا جنس
آزمودنیها باشد ،زیرا آزمودنیهای تحقیق ساتو و موخا را مردان
دونده تشکیل دادند ،درحالیکه آزمودنیهای تحقیق حاضر را
زنان ورزشکار رشته فوتبال تشکیل دادند.
در زمینه تأثیر تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل باید به نقش
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24/93±0 /70
167/93±8 /22
57/13±1 0/08
4/60±0 /91

این عضالت بر عملکرد اندام تحتانی توجه کرد .عضالت مرکزی
قویتر ،ثبات بیشتری را در ناحیه تنه ایجاد میکند و این عامل
اندامهای فوقانی و تحتانی را برای تحرکپذیری آماده میسازد.
مجموعه عضالت شکمی که شامل عضله عرضی شکمی ،عضله
مایل داخلی و خارجی و عضله راست شکمی هستند با انقباض
خود به ستون فقرات ثبات داده و تکیهگاه محکمتری برای
حرکات اندام تحتانی فراهم میکند [.]37
زمانی که عضله عرضی شکمی منقبض میشود فشار داخل
شکمی و تنش فاسیا سینهای کمری افزایش پیدا کرده و این
انقباضات قبل از حرکت اندام باعث ایجاد تکیهگاه محکمی برای
حرکت و فعالسازی عضالنی میشود [ .]38عضله راست شکمی
و عضالت مورب داخلی و خارجی نیز در الگوی حرکتی خاص بر
اساس حرکت اندام فعال شده و باعث کنترل قامت میشوند [.]38
با توجه به یافتههای کیبلر ،فعالسازی عضالت ناحیه مرکزی
در الگوی حرکتی اندامهای انتهایی باعث بهبود کنترل قامت
شده و بدن از فعالسازی عضالت ثباتدهنده مرکزی برای تولید
گشتاور نیروی چرخشی حول بدن و ایجاد حرکت اندامها استفاده
میکند [.]38
هماهنگی بین تمامی عضالت تنه و ران برای کنترل و موقعیت
طبیعی ستون فقرات ضروری است و عضلهای که به صورت
منحصر به فرد در افزایش ثبات مرکزی نقش داشته باشد ،وجود
ندارد [ ]39و تعادل بین عضالنی در چهار طرف ستون فقرات
مهمترین عامل پایداری ستون فقرات است [.]15
عضالت ثباتدهنده ناحیه لگن و ران مسئول حفظ راستای
صحیح اندام تحتانی هنگام انجام حرکات پویا هستند []40؛
بنابراین ضعف و کاهش استقامت عضالت ثباتدهنده خلفی،
قدامی و جانبی تنه باعث کاهش قدرت و کارایی عضالت اطراف
ران میشود که با توجه به یکپارچکی اندام فوقانی و تحتانی
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جدول  .4نتایج تحلیل کواریانس تاثیر متغیر مستقل و پیش بین بر پس آزمون
متغیر
LESS

فلکشن  60درجه

سورنسن

پالنک از شکم

پالنک از راست

پالنک از چپ

استقامت کل

BESS

جهت قدامی تعادل پویا
جهت خلفی داخلی تعادل
پویا
جهت خلفی خارجی
تعادل پویا
نمره کل تعادل پویا

مرحله آزمون

گروه

پس آزمون

TRX

پس آزمون

ثبات مرکزی

پس آزمون

TRX

پس آزمون

ثبات مرکزی

پس آزمون

TRX

پس آزمون

ثبات مرکزی

پس آزمون

TRX

پس آزمون

ثبات مرکزی

پس آزمون

TRX

پس آزمون

ثبات مرکزی

پس آزمون

TRX

پس آزمون

ثبات مرکزی

پس آزمون

TRX

پس آزمون

ثبات مرکزی

پس آزمون

TRX

پس آزمون

ثبات مرکزی

پس آزمون

TRX

پس آزمون

ثبات مرکزی

پس آزمون

TRX

پس آزمون

ثبات مرکزی

پس آزمون

TRX

پس آزمون

ثبات مرکزی

پس آزمون

TRX

پس آزمون

ثبات مرکزی

ممکن است عملکرد در اندام فوقانی نیز دچار اختالل شود.
عضالت ران نقش مهمی در انتقال نیرو از اندام تحتانی به سمت
باال ،ستون فقرات و در حین اجرای فعالیتهایی که به صورت
عمودی یا ایستاده هستند ،ایفا میکند [ ]40و درنتیجه ضعف
عضالت ثباتدهنده مرکزی میتواند راستای صحیح اندام تحتانی
هنگام انجام حرکات پویا بر هم زند و الگوی حرکتی را در اندام
تحتانی دچار اختالل کند [.]40
ستون فقرات کمری به طور محکمی با عضالت سرینی بزرگ

F

df

P

Eta squared

20/45

1

0/001

0/43

1/61

1

0/21

0/05

2/30

1

0/14

0/07

0/54

1

0/44

0/02

0/07

1

0/78

0/003

0/08

1

0/77

0/003

0/20

1

0/65

0/008

16/93

1

0/001

0/38

0/56

1

0/45

0/02

1/76

1

0/19

0/06

0/53

1

0/47

0/01

1/99

1

0/16

0/06

و سه سررانی از طریق فاشیای توراکولومبار که در عملکرد اندام
فوقانی نیز دخیل است و لیگامان ساکروتوبروس در ارتباط است
[]41؛ بنابراین عضالت خلفی مرکزی ضعیف باعث کاهش قدرت
و استقامت عضالت سرینی میانی و سرینی بزرگ میشوند .از
آنجا که عضالت سرینی میانی و سرینی بزرگ به نوار ایلیوتیبیال
متصل هستند [ ،]42ضعف در ساختار عضالنی ناحیه مرکزی
بدن میتواند منجر به کاهش اثرگذاری الگوهای حرکتی صحیح،
بروز الگوهای حرکتی جبرانی ،کشیدگی عضالنی ،پرکاری و نهایتاً
آسیب شود [.]7
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جدول  .5تفاوت میانگین فاکتورها در آزمودنی ها قبل و بعد از اعمال پروتکل های تمرینی
میانگین±انحرافمعیار
ثبات مرکزی ( 15نفر)

گروه

 15( TRXنفر)

پیش آزمون

پس آزمون

T

P

پیش آزمون

پس آزمون

T

P

LESS

11/06±1/57

6/60±0/91

11/49

0/001

10/40±1 /24

4/86±1/06

11/606

0/001

فلکشن  60درجه

19/57±8/59

35/57±9/84

7/483

0/001

21/06±8/89

41±11/91

8/786

0/001

آزمون سورنسن

6/13±2/35

13/26±2/49

-11/434

0/001

8/06±1/53

15/66±2/350

-9/321

0/001

آزمون پالنگ از شکم

25/06±12/33

44/33±17/82

-5/708

0/001

26/40±8/66

48/60±9/38

9/232

0/001

آزمون پالنگ از راست

22/40±9/60

40/40±0/91

-10/231

0/001

24/46±7/62

41/13±1/06

9/068

0/001

آزمون پالنگ از چپ

17/13±8/48

40/53±14/36

-5/749

0/001

21/73±5/58

40/60±7/81

9/346

0/001

نمره کل آزمون استقامت

18/53±6/71

35/71±9/74

-9/48

0/001

20/65±4/46

38/38±6/18

-11/37

0/001

BESS

5/33±0/61

0/66±0/60

12/64

0/001

5/46±0/91

1/73±0/59

12/43

0/001

جهت قدامی آزمون وای
(طول اندام تحتانی)

94/27±2/92

98/90±4/49

-13/150

0/001

93/90±10/58

98/19±1/80

-16/206

0/001

جهت خلفی داخلی آزمون
وای (طول اندام تحتانی)

92/89±11/34

94/79±9/43

-0/858

0/40

89/70±11/42

95/11±11/12

-12/824

0/001

جهت خلفی خارجی آزمون
وای (طول اندام تحتانی)

87/89±8/42

93/09±8/32

-15/255

0/001

89/83±8/89

95/32±8/51

-14/830

0/001

نمره کلی آزمون وای (طول
اندام تحتانی)

91/68±7/67

95/59±7/48

-5/15

0/001

91/15±8/89

96/21±8/77

-20/36

0/001

همچنین استقامت عضالنی عنصری اساسی برای نشان دادن
میزان آمادگی جسمانی و توانایی عملکرد ساختار بدن انسان
هستند .از این رو ،کاهش استقامت گروههای عضالنی میتواند
باعث حرکت یا جابهجایی غیرطبیعی در بخشهای مختلف
بدن شود .در این میان نقش عضالت تنه در محافظت از ستون
فقرات در برابر فشارهای مضر اغلب در تحقیقات ارزیابی شده
است .عضالت اطراف ستون فقرات ،عضالت وضعیتی بوده که به
نگهداشتن بدن به طور مستقیم در هنگام ایستادن و کنترل بدن
در هنگام خم و راست شدن کمک میکنند .این نظریه وجود دارد
که کاهش استقامت عضالت تنه باعث خستگی عضالنی و افزایش
فشار بر بافت نرم و ساختارهای غیرفعال ستون فقرات کمری
میشود .همچنین از آنجا که ظرفیت استقامتی عضالت ،نشانهای
از ظرفیت خستگی آنهاست ،تصور میشود که افرادی با استقامت
عضالنی کمتر در عضالت تنه ،بیشتر در معرض فشارهای
ساختاری هستند که این امر شاید به فشارهای نامناسب بر ستون
فقرات و ایجاد کمردرد منجر شود []43؛ بنابراین استفاده از
تمرینات ثباتدهنده ناحیه مرکزی بدن با توجه اثر بخشی آنها در
بهبود استقامت عضالت تنه ،میتواند در پیشگیری و توانبخشی
مشکالت مربوط به ستون فقرات مهم باشند [.]42
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با توجه به مطالب بیانشده ،میتوان این گونه استنباط کرد که
تمرینات ثبات مرکزی استفادهشده در تحقیق حاضر با افزایش
ثبات ناحیه مرکزی بدن ،احتماأل استراتژی فراخوانی عضالت این
ناحیه را بهبود داده که موجب بهکارگیری استراتژی بهتر جذب
نیرو از طریق افزایش میزان فلکشن تنه شده است.
نتایج تحقیق حاضر شواهدی مبنی بر اثر مثبت تمرینات ثبات
مرکزی بر تعادل ایستا و نمرات آزمون  LESSو به طور ویژه تأثیر
بیشتر تمرینات  TRXبر این فاکتور است و میتواند نشاندهنده
این موضوع باشد که پیشرفتهای بالقوه در گروههای تمرینات
پایداری ناحیه مرکزی بدن با سطح فعالسازی ساختمان عضالت
ناحیه مرکزی بدن مرتبط است [ ،]18هرچند که نیاز به تحقیقات
بیشتری در مورد این تمرینات احساس میشود ،اما نتایج تحقیق
پیشنهاد میکند که با توجه به تفاوت بین دو نوع تمرین در
اثرگذاری بر مؤلفههای تعادل ایستا و نمرات  ،LESSتمرینات TRX
میتوانند برای بهبود این فاکتورها ،به وسیله تقویت عضالتی که
اغلب با کنترل ستون فقرات و لگن مرتبط هستند ،نسبت به
تمرینات ثبات مرکزی مفیدتر باشند.
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نتیجهگیری نهایی
نتایج تحقیق حاضر نشاندهنده اثر معنادار هر دو برنامه
ثبات مرکزی و  TRXبر استقامت ناحیه مرکزی ،تعادل و الگوی
پرش فرود ورزشکاران زن مبتال به نقص تنه بود .با توجه به
تأثیر تمرینات ثبات مرکزی و  TRXبر استقامت ناحیه مرکزی و
تعادل و نیز کاهش خطر ایجاد آسیب  ACLکه نتایج آزمون LESS
نشاندهنده آن بود ،به نظر میرسد استفاده از این تمرینات بتواند
در بهبود تعادل و نیز کاهش خطر ایجاد آسیب  ACLدر زنان
فوتبالیست مبتال به نقص تنه مفید باشد .بر این اساس ،استفاده
از این تمرینات به ورزشکاران زن با اختالل نقص تنه توصیه
میشود.

مالحظات اخالقي
پيروي از اصول اخالق پژوهش

در اجرای پژوهش مالحظات اخالقی مطابق با دستورالعمل
کمیته اخالق پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در نظر گرفته
شد و کد اخالق به شماره IR.SSRI.REC.1399.832دریافت
شده است.
حامي مالي

این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی نویسنده اول در گروه
آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،دانشکده تربیتبدنی و
علوم ورزشی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،دانشگاه آزاد اسالمی،
اصفهان است.
مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آمادهسازی این مقاله مشارکت یکسان
داشتهاند.
تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.
تشکر و قدردانی

محقق از تمام ورزشکاران شهر شیراز که در این تحقیق شرکت
کردند و همچنین مربیانی که با محقق همکاری کردند ،کمال
تشکر را دارد.
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