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 .1استادیار فیزیولویی ورشیی ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایرام
 .2کاریناس ارید تربیت بدنی و علوم ورشیی ،دانشگاه جامع امام حسین(ع) ،تهرام ،ایرام
تاری ،دریافت1400/04/27 :

تاری ،پذیرش1400/06/19 :

چکیده
هدف:

یکی از عوامل مهم و مؤ ر در افزای

توان رزم نظامیان آمادگی جسمانی است .لذا یافتن روشهـای مطلـوب بـرای

افزای آمادگی جسمانی نظامیان ضروری است .هد ،از پژوه
جسمانی تکاوران نیروی زمینی سپاه است.

حاضر ،بررسی ت یر یک دوره تمرینهای  TRXبـر آمـادگی

روششناسی 20 :نفر از تکاوران نیروی زمینی سپاه به عنوان نمونه انتخاب و به دو گـروه 10

نفـره تمرینهـای TRX

با میانگین سن  25/80 ± 2/57سال ،وزن  74/40 ± 6/85کیلوگرم ،قد  175/20 ± 5/80سـانتیمتر و شـاخص تـوده بـدنی
 24/32 ± 1/28کیلوگرم در مترمربـع؛ و  10نفـر گـروه کنتـرل بـا میـانگین سـن  27/70±2/90سـال ،وزن 74/60 ± 7/67
کیلوگرم ،قد  175/60± 5/05و شاخص توده بدنی  24/18 ± 1/76کیلوگرم بر مترمربع تقسیم شدند .برنامـه تمرینـی شـامل
یک دوره  6هفتهای تمرینهای  TRXبه صورت سه جلسه در هفتـه بـود .بـرای تجزیـهوتحلیل دادههـا از آزمـون  tمسـتقل
استفاده شد .سطح معناداری برای تمام آزمونها  p>0/05در نظر گرفته شد.
یافتهها :پس از جمعآوری و تجزیهوتحلیل دادهها ،مشخص شـد کـه تمـرین  TRXباعـث افـزای

معنـادار تعـداد شـنا و

بارفیکس ،رکورد دوی سرعت ،و پرس سینه و اسکات افراد میشـود ( .)p>0/05همچنـین ،تمـرین  TRXباعـث بهتـر شـدن
رکورد  3200متر دویدن آزمودنیها شد؛ اما این بهبود رکورد از نظر آماری معنادار نبود (.)p<0/05
نتیجهگیری :بهطورکلی ،به نظر میرسد یک دوره  6هفتهای تمرین  TRXباعث افزای

آمادگی جسمانی افراد میشود.

واژههای کلیدی :آمادگی جسمانی ،تمرینهای معلق ،تی .آر .ایکس ،1نیروی زمینی.

 نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئولb.aria@yazd.ac.ir :
1. Total Resistance Exercise
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مقدمه
نیروی انسـانی بـا ارزشتـرین عنصـر ارت هـای
جهان و از مهمترین اجـزای سـازمانهای نظـامی
محسوب میشود .بهطوریکه موفقیت یا شکسـت
در هر عملیات ،عـالوه بـر تسـلیحات پیشـرفته و
فنّاوری گرانقیمت ،به سالمت و آمادگی جسمانی
نیروهــا بســتگی دارد .سالهاســت کــه آمــادگی
جســمانی نظامیــان نقشـی محــوری در تــوان رزم
نیروهــای نظــامی داشــته اســت (هاتکینســون و
همکاران.)2008 ،
به نظر میرسد نظامیانی که در خطوط اول و دوم
جبهه فعالیت میکنند و همچنـین افـرادی کـه در
منــاطق محــروم مــرزی ،روی کشــتیها و درون
زیردریاییها خدمت میکنند و احتماالً زمان زیادی
در آن محل به سر خواهند بـرد ،نمیتواننـد ماننـد
ورزشکاران عـادی بـهراحتی از امکانـات مختلـف
ورزشــی اســتفاده کننــد .بنــابراین ،بــه روشهــای
تمرینی سادهتر ،اما دارای کارایی بیشتر نیازمندنـد.
روش تمرینی )Total Resistance Exercise( TRX
نوعی تمرین معلق است که شامل مجموعـهای از
حرکــات بــا وزن بــدن اســت و در هــر حرکــت
اندامهای فوقانی با استفاده از دو طناب مخصوص
در هــوا معلــق هســتند و انــدامهای تحتــانی روی
زمین قرار دارند یا برعکس (اصالنی و همکـاران،
2008؛ کاگلیــاری و همکــاران2017 ،؛ فونــگ و
همکاران .)2015 ،پژوهشگران معتقدند که انجـام
تمرینهای قدرتی در وضعیت بی باتی بدن باعـث
افزای قدرت و استقامت عضالنی عضـالت تنـه
میشود ،که میتواند به انجـام الگوهـای حرکتـی

بهصــورت قدرتمنــدتر و کارآمــدتر منجــر شــود
(گیانکوتی و همکاران2018 ،؛ تارک و همکـاران،
2016؛ مهرپویا و همکاران .)2019 ،تـی.آر.ایکس
یک روش تمرینی است کـه وسـایل موردنیـاز آن
بهراحتی قابلحمل است و میتـوان بـرای بهبـود
همه اجزای آمادگی جسمانی از آن استفاده کرد .با
تغییر وضعیت و تعادل بدن ،میتوان مقاومت را در
زاویههای مختلف بر عضالت وارد کرد TRX .بـا
دارا بودن تنو در تغییر بار و تعادل ،روشـی اسـت
که برای درمان و پیشگیری آسـیبهای عضـالنی
اسکلتی یا ناتوانیها و همچنین بـهمنظور افـزای
آمــادگی جســمانی و عملکــرد اســتفاده میشــود
(هابسکر و همکاران .)2010 ،بنابراین ،با توجه بـه
اهمیت آمادگی جسمانی در افراد نظامی ،پـژوه
حاضر با این هـد ،انجـام شـد کـه نـوعی روش
تمرینی را پیشنهاد دهد تا نیروهایی که در شـرایط
عملیاتی یا هرگونه محـیطِ فاقـد امکانـات حضـور
دارند و از نظر زمانی و امکانات در مضیقه هستند،
با این نـو تمـرین بتواننـد در کوتـاهترین زمـان،
آمادگی جسمانی خود را در باالترین حد ممکن بـه
دست آورند و آن را حفـ کننـد .بنـابراین ،هـد،
پــژوه حاضــر ،بررســی ت ـ یر  6هفتــه تمــرین
تی.آر.ایکس بر آمادگی جسمانی تکـاوران نیـروی
زمینی سپاه بود.
روششناسی پژوهش
پژوه حاضـر از نـو نیمـهتجربی بـود .از بـین
پایوران نیروی زمینی سپاه 20 ،نفر بهطور تصادفی
ساده انتخاب و به دو گـروه تمـرین تـی.آر.ایکس
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تأثیر  6هفته تمرین  TRXبر آمادگی جسمانی تکاوران نیروی زمینی سپاه

( 10نفر) و گروه کنترل ( 10نفر ،تمرین منتخـب)
تقسیم شدند (نوروزی کمـره و همکـاران.)1399 ،
دو هفتـــه قبـــل از شـــرو برنامـــه تمرینـــی،
اندازهگیریهای قد و وزن و نیز آشـنایی بـا روش
اجرای تمرینها انجام شد .برای انـدازهگیری قـد،
آزمودنیها بدون کف و با قامتی کـامالً کشـیده
پشت به دیوار ایستاده ،به صـورتی کـه پاشـنه پـا،
باسن و شانه چسـبیده بـه دیـوار و دیـد مسـتقیم
روبهجلو ،و قدشان بـا اسـتفاده از متـر نـواری بـه
ســانتیمتر انــدازهگیری و بــت و بــرای محاســبه
شاخص توده بدنی استفاده شد .سپس آزمودنیهـا
با لباس سبک روی ترازو ایستادند و وزن آنهـا بـه
کیلوگرم بت شد .همچنین برای ارزیابی آمـادگی
جسمانی آزمودنیها ،قبل و بعد از برنامه تمرینـی،
آزمونهــای ورزشــی دراز و نشســت ،شــنای روی
زمــین 3200 ،متــر دویــدن ،بــارفیکس 60 ،متــر
سرعت ،پرس سینه و اسکات پا گرفته شد (گائینی
و رجبــی .)1388 ،برنامــه تمرینــی ،یــک دوره 6
هفتهای تمرینهای تـی.آر.ایکس شـامل اسـکات
جفتپا پرشی ،سرشانه دستباز ،زیر بغـل پـارویی
دســت جمــع ،اســکات تکپــا ،فــالی ،بــارفیکس
نشسته ،دراز و نشست پا جمـع ،جلـو بـازو ،پشـت
بازو ،شنا و شکم ترکیبی ،استارت دو و میـدانی ،و
هر حرکت بهصورت  3ست  10تا  12تکـراری در
سه سطح بهصورت سه جلسه در هفته بود ،که دو

هفته اول سطح یک (شـدت کـم) ،دو هفتـه دوم
سطح دو (شدت متوسط) و دو هفته آخر سطح سه
(شدت زیاد) انجام شد .سه روش برای تغییر شدت
حرکات ورزشی تی.آر.ایکس به کار گرفته شد کـه
در نهایت ،سه سطح شدت ایجاد شد .1 :تعزادل و
پایداری :با تغییر اندازه و وضعیت سطح تکیـهگـاه
نسبت به مرکز قل تعادل و پایداری یک حرکـت
تعیین میشد (شدت اول ،فاصله پاها اندازه عرض
شانه ،شدت دوم ،پاها چسبیده به هم ،شدت سـوم
اجرای حرکت روی یک پا)؛  .2بردار نیرو :با تغییر
زاویه بـدن نسـبت بـه زمـین میـزان مقاومت/بـار
حرکت تعیین میشد؛  .3نوسان :با تغییر وضـعیت
افقی مرکز قل نسـبت بـه نقطـه آویـزان کـردن
طنابها میزان مقاومت /بار حرکات تعیین میشـد
(بتندرو ،و همکـاران( )2010 ،جـدول  .)1گـروه
کنترل بهصورت سه جلسه در هفتـه و هـر جلسـه
حرکــات دراز و نشســت ،شــنا روی زمــین ،دوی
سرعت و دوی استقامت را به مدت  6هفته تمرین
کردند .برای تجزیهوتحلیل دادههـا ،بـا اسـتفاده از
نرمافزار آماری Spss-18؛ ابتدا برای تعیین نرمـال
بودن دادهها ،آزمون شپیروـ ویلکس به عمل آمـد.
برای بررسی تفاوتهـای بـین گروهـی ،ابتـدا بـا
استفاده از روش دلتا تفاوت بین مقادیر قبل و بعـد
از تمرین دو گروه به دست آمد .سپس بین مقادیر
بهدستآمده ،آزمون آماری  tمستقل به عمل آمد.
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جدول  .1زمانبندی و تعیین شدت و مدت تمرینهای TRX

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

هفته پنجم

هفته ششم

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

شدت :سطح یک
تعداد :سه ست 8 ،تکرار
استراحت:
بین ستها 60 :تا  90انیه
بین حرکات 2 :تا  2/5دقیقه
شدت :سطح یک
تعداد :سه ست 8 ،تکرار
استراحت:
بین ستها 40 :تا  60انیه
بین حرکات 1/5 :تا  2دقیقه
شدت :سطح دو
تعداد :سه ست 8 ،تکرار
استراحت:
بین ستها 60 :تا  90انیه
بین حرکات 2 :تا  2/5دقیقه
شدت :سطح دو
تعداد :سه ست 8 ،تکرار
استراحت:
بین ستها 40 :تا  60انیه
بین حرکات 1/5 :تا  2دقیقه
شدت :سطح سه
تعداد :سه ست 8 ،تکرار
استراحت:
بین ستها 60 :تا  90انیه
بین حرکات 2 :تا  2/5دقیقه
شدت :سطح سه
تعداد :سه ست 8 ،تکرار
استراحت:
بین ستها 40 :تا  60انیه
بین حرکات 1/5 :تا  2دقیقه

شدت :سطح یک
تعداد :سه ست 10 ،تکرار
استراحت:
بین ستها 60 :تا  90انیه
بین حرکات 2 :تا  2/5دقیقه
شدت :سطح یک
تعداد :سه ست 10 ،تکرار
استراحت:
بین ستها 40 :تا  60انیه
بین حرکات 1/5 :تا  2دقیقه
شدت :سطح دو
تعداد :سه ست 10 ،تکرار
استراحت:
بین ستها 60 :تا  90انیه
بین حرکات 2 :تا  2/5دقیقه
شدت :سطح دو
تعداد :سه ست 10 ،تکرار
استراحت:
بین ستها 40 :تا  60انیه
بین حرکات 1/5 :تا  2دقیقه
شدت :سطح سه
تعداد :سه ست 10 ،تکرار
استراحت:
بین ستها 60 :تا  90انیه
بین حرکات 2 :تا  2/5دقیقه
شدت :سطح سه
تعداد :سه ست 10 ،تکرار
استراحت:
بین ستها 40 :تا  60انیه
بین حرکات 1/5 :تا  2دقیقه

شدت :سطح یک
تعداد :سه ست 12 ،تکرار
استراحت:
بین ستها 60 :تا  90انیه
بین حرکات 2 :تا  2/5دقیقه
شدت :سطح یک
تعداد :سه ست 12 ،تکرار
استراحت:
بین ستها 40 :تا  60انیه
بین حرکات 1/5 :تا  2دقیقه
شدت :سطح دو
تعداد :سه ست 12 ،تکرار
استراحت:
بین ستها 60 :تا  90انیه
بین حرکات 2 :تا  2/5دقیقه
شدت :سطح دو
تعداد :سه ست 12 ،تکرار
استراحت:
بین ستها 40 :تا  60انیه
بین حرکات 1/5 :تا  2دقیقه
شدت :سطح سه
تعداد :سه ست 12 ،تکرار
استراحت:
بین ستها 60 :تا  90انیه
بین حرکات 2 :تا  2/5دقیقه
شدت :سطح سه
تعداد :سه ست 12 ،تکرار
استراحت:
بین ستها 40 :تا  60انیه
بین حرکات 1/5 :تا  2دقیقه

یافتههای پژوهش
ویژگیهای جسمانی آزمودنیها در جدول  2ارائه شده است.
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توسعه فرهنگ استفاده از دوچرخه عمومی و نقش رفتار مصرفکننده در ارتقاء حمل و نقل پایدار وکاهش ترافیک

جدول  .2ویژگیهای جسمانی آزمودنیها
سن

قد

وزن

(سال)

(سانتیمتر)

(سال)

)(kg/m2

TRX

25/80 ± 2/57

175/20 ± 5/80

74/40 ± 6/85

24/19 ± 1/28

کنترل

27/2±70/90

175/5±6/50

74/60 ± 7/67

24/06 ± 1/76

گروه

برای بررسی طبیعی بودن توزیع دادههـا بـهمنظور
استفاده از آمار پارامتریک یا ناپارامتریک از آزمـون
شاپیرو ـ ویلک استفاده شد .نتایج آزمون شـاپیرو-
ویلــک نشــان داد کــه دادههــا از توزی ـع طبیعــی
برخوردارند (جدول .)3
نتــایج آزمــون  tمســتقل نشــان داد کــه تفــاوت
معنــاداری بــین متغیرهــای دو گــروه در مرحلــه

شاخص توده بدن

پی آزمــون وجــود نــدارد )( )P<0/05جــدول .)4
پس از به دست آوردن تفاوت بـین مقـادیر بعـد و
قبل از تمرین متغیرها ،تفاوتهـای بـین گروهـی
متغیرهای آمادگی جسمانی دو گروه بـا اسـتفاده از
آزمون  tمستقل محاسبه شد (جدول .)5

جدول  .3نتیجه آزمون آماری شاپیرو ز ویلک
گروه TRX

گروه دایرهای

بارفیکس قبل از تمرین

0/441

0/611

نام متغیر
بارفیکس بعد از تمرین

0/106

0/258

درازونشست قبل از تمرین

0/057

0/536

درازونشست بعد از تمرین

0/454

0/218

شنا قبل از تمرین

0/708

0/112

شنا بعد از تمرین

0/909

0/438

دو  60متر قبل از تمرین

0/129

0/990

دو  60متر بعد از تمرین

0/153

0/793

دو  3200متر قبل از تمرین

0/366

0/101

دو  3200متر بعد از تمرین

0/265

0/070

پرس سینه قبل از تمرین

0/495

0/978

پرس سینه بعد از تمرین

0/119

0/482

اسکات قبل از تمرین

0/434

0/311

اسکات بعد از تمرین

0/429

0/739
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جدول  .4آزمون  tمستقل تفاوت بین گروهی قبل از آزمون دو گروه
نام متغیر

مقدار

t

مقدار

بارفیکس

-1/569

18

0/134

دارزونشست

0/138

18

0/891

شنا

1/55

18

0/137

دو  60متر

2/120

18

0/934

دو  3200متر

0/084

18

0/345

پرس سینه

0/971

18

0/825

اسکات

-0/224

18

0/961

df

P-Value

جدول  .5نتایج آزمون آماری  tمستقل ( تفاوت بین گروهی)
نام آزمون

مقدار

t

مقدار

درازونشست

3/531

18

0/002

شنا

2/242

18

0/038

بارفیکس

0/949

18

0/355

توان هوازی

-1/693

18

0/108

سرعت

2/555

18

0/020

قدرت باالتنه

1/436

18

0/168

قدرت پایینتنه

3/053

18

0/007

نتیجهگیری
پژوه حاضر نشان داد که تمرین تی.آر.ایکس بر
استقامت عضالنیِ عضالت شکم تـ یر معنـاداری
دارد .در اجــرای حرکــات تمرینــی تــی.آر.ایکس
مربوط به عضالت شـکم ،ازجملـه حرکـاتی مثـل
پایک ،باید انـدامهای فوقـانی و تحتـانی بـه هـم
نزدیک شوند .در این حرکات ،عضالت شکم از هر
دو جهــت (ســر بــاالیی و ســر پــایینی) منقــبض
میشــوند .ولــی در حرکــت دراز و نشســت وقتــی
عضالت شکم منقبض میشوند ،فقط باالتنـه را از
زمــین جــدا میکننــد و آن را بــه ســمت زانوهــا

df

P-Value

میکشند .در این حالت ،بیشتر سر باالیی عضالت
شکم فعال میشود و از طرفی ،چـون در حرکـات
تی.آر.ایکس مخصـوص شـکم ،فـرد حالـت دمـر
(حالت شنای سوئدی) دارد ،مجبور است با انقباض
عضالت شکم باالتنه و پایینتنه را به سمت بـاال
حرکت دهد تا دو سـر عضـالت شـکمی بـه هـم
برسند .در ایـن حالـت ،نسـبت بـه دراز و نشسـت
معمولی که در آن عضالت شکمی فقط باالتنـه را
حرکت میدهند و بنابراین ،مقاومت کمتری (فقـط
وزن باالتنــه) روی آنهــا قــرار میگیــرد ،مقاومــت
بیشتری در برابر انقباض عضـالت شـکمی وجـود
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دارد .وقتی عضلهای هنگام تمـرین ،بـا مقاومـت
بیشتری تمرین کند و با آن سازگار شود و هنگـام
مسابقه یا آزمون بـا مقاومـت کمتـری کـار کنـد،
بهطور مسلم ،نتایج بهتری به دست خواهد آمد .از
طر ،دیگر ،ازآنجاییکـه در حرکـات تمرینـی بـه
روش معلق عضالت اندامها ،بهخصوص عضـالت
باالتنه ،بهتنهایی قادر به حفـ پایـداری و تعـادل
بدن نیستند ،عضالت شکمی نیز به میزان زیـادی
درگیر میشوند .بنابراین ،تمرینهای معلـق باعـث
تقویت بیشتر عضالت شـکمی میشـود (بیـرن و
همکــاران2014 ،؛ کاالتــایود و همکــاران.)2014 ،
همســو بــا یافتــههــای پــژوه حاضــر ،بیــرن و
همکاران ( )2014نشان دادند که تمرینهای معلق
باعث فعالسازی بیشتر عضالت شکمی میشـود.
کاالتایود و همکاران نیز به این نتیجـه رسـیدند
که هنگـام اجـرای حرکـت شـنای روی زمـین در
حالت معلق ،فعالسازی عضالت شکم بـه میـزان
چشمگیری رخ میدهد.
یافتــههای پــژوه حاضــر نشــان داد تمــرین
تی.آر.ایکس باعث افزای غیر معنـادار اسـتقامت
عضالت کمربند شانهای در دو حرکت شنای روی
زمین و بارفیکس میشود .به نظـر میرسـد علـت
ت یرگـــذاری (افـــزای غیرمعنـــادار) تمـــرین
تی.آر.ایکس این است که در این تمرین ،بخشی از
بدن در حالت معلق قرار دارد و همـین امـر باعـث
تقویت بهتر عضالت درگیر در اجرای شـنای روی
زمین میشود (بیرن و همکاران .)2014 ،کاالتایود
و همکـــاران ( )2014و اســـتورات و همکـــاران
( )2013میزان فعالسازی عضالنی در طول شنای
روی زمین در حالت معلق را بررسی کردنـد .آنهـا

مشاهده کردند که در حالت معلق ،نسبت به شنای
روی زمین ،بیشترین میزان فعالسـازی عضـالت
سه سر بازو و سینهای بزرگ رخ میدهد .جفری و
همکاران ( )2013ت یر تمرینهای تی.آر.ایکس در
مقابل تمرینهای مقاومتی سنتی بر شـاخصهای
عملکرد عضالنی در بزرگساالن را بررسی کردنـد.
آنهــا نتیجــه گرفتنــد کــه اســتفاده از تمرینهــای
تــی.آر.ایکس میتوانــد باعــث بــه دســت آمــدن
استقامت و قدرت عضالنی ،به طور همزمان شود.
همچنین اندرسون و همکاران ( )2013و لهمـن و
همکاران ( )2006مشاهده کردند کـه فعالسـازی
عضالت سه سر بازو در تمرینهای معلق ،بیشتر از
تمرین در حالت عادی است .ازآنجاییکه عضـالت
درگیــر در اجــرای حرکــات شــنای روی زمــین و
بارفیکس در تمرینهای تی.آر.ایکس بهتر تقویـت
میشوند (کاالتایود و همکاران2014 ،؛ اندرسون و
همکاران ،)2013 ،به نظـر میرسـد پـس از یـک
دوره تمرین تی.آر.ایکس ،اجـرای حرکـت شـنای
روی زمین و بارفیکس راحتتر شود.
یافتــههای پــژوه حاضــر نشــان داد تمــرین
تــی.آر.ایکس ت ـ یر معنــاداری بــر تــوان هــوازی
آزمودنیها ندارد .به نظر میرسد دلیل عـدم تـ یر
تمرین تی.آر.ایکس بر توان هوازی ،نحـوه انجـام
تمرین باشد .در پژوه حاضر ،حرکات بهصـورت
ستهای  8تا  12تکراری با  45انیه تـا  1دقیقـه
استراحت بین سـتها انجـام شـد .احتمـاالً بـرای
افزای توان هوازی با استفاده از حرکات مقاومتی،
تعداد تکرارها بایـد بیشـتر از ایـن باشـد و میـزان
استراحت بین سـتها نیـز کمتـر باشـد (وسـلی و
همکاران2015 ،؛ ارضـی و همکـاران .)2018 ،بـه
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بیان دیگر ،برای افزای اسـتقامت بـا اسـتفاده از
تمرینهای تی.آر.ایکس میتوان تعداد تکرارهـا را
بیشتر و فاصله استراحتی را کمتر کرد.
یافتههای پـژوه حاضـر نشـان داد کـه تمـرین
 TRXت یر معناداری در سرعت آزمودنیهـا دارد.
یکی از ویژگیهای تمرینهای مقاومتی در حالـت
معلق ایـن اسـت کـه فراینـد یـادگیری الگوهـای
حرکتی جدید را تحریک میکنند و باعث افـزای
سرعت میشـوند (ارضـی و همکـاران .)2018 ،در
رشــتههای ســرعتی و قــدرتی ،عضــالت شــکم و
میانتنه نق بسزایی دارنـد .یکـی از اصـلیترین
مزایای تمرینهای تی.آر.ایکس ،تقویت عضـالت
شکم و میانتنه است (بیـرن و همکـاران2014 ،؛
کاالتایود و همکاران .)2014 ،همچنین ،در اجرای
تمرینهــای تــی.آر.ایکس ،عضــالت انــدامهای
تحتانی بهخوبی درگیر میشوند .این عضالت نیـز
در اجرای رشتههای سرعتی و قدرتی نق مهمی
دارند (هیبس و همکاران .)2008 ،بنابراین ،یـافتن
تــ یر معنــادار تمرینهــای  TRXبــر ســرعت
آزمودنیها دور از انتظار نیست.
یافتــههای پــژوه حاضــر نشــاندهنده افــزای
معنادار قدرت باالتنه و پایینتنه بر ا ر تمرینهـای
تی.آر.ایکس است .همسو بـا یافتـههای پـژوه
حاضر ،گیانکوتی و همکاران ( )2018نشان دادند
که تمرینهـای کوتاهمـدت معلـق میتواننـد روی
قدرت و توان آزمودنیهـا تـ یر معنـاداری داشـته
باشــند .مــاتی مــونز و همکــاران ( )2014تـ یر
تمرینهـــای  TRXو  BOSUدر مقایســـه بـــا
تمرینهای سنتی بر قدرت توان و سرعت مـردان
غیرورزشکار را بررسی کردند .متغیرهای زیر قبل و

بعد از تمرین اندازهگیری شد :حداکثر قدرت (یـک
تکرار بیشینه) ،میانگین و حداکثر سرعت ،میانگین
و حداکثر توان در حرکات اسکات و پـرس سـینه،
پرش ارتفا و پرش طول .همه متغیرها پس از دو
نو تمرین ،افزای معناداری نشان دادند .هرچنـد
تفاوت معناداری بین دو نو تمرین مشاهده نشـد،
بهطورکلی نشان دادند که هفت هفته تمرینهـای
معلق با استفاده از  BOSUو  TRXباعث افزای
قــدرت ،تــوان ،ســرعت و توانــایی پــرش مــردان
تمریننکرده میشود .همانطور که قبالً نیز گفتـه
شد ،اجرای تمرینهای قدرتی در حالت بیتعـادلی
باعث افزای پایداری تنه و قدرت اندامها میشود
(بیرن و همکاران2014 ،؛ کاالتـایود و همکـاران،
 .)2014در اجرای هر حرکت ،ابتدا عضالت ناحیـه
میانتنــه فعــال میشــوند (هیــبس و همکــاران،
 .)2008هر اندازه عضالت میانتنه قویتر باشـند،
قدرت اندامها نیز افزای مییابد (بهم و همکاران،
 .)1995از طر ،دیگر ،نشان داده شده اسـت کـه
تمرینهــای مقــاومتی ســنتی اضــافهبار بیشــتری
نسبت به تمرینهای معلق ایجاد میکنند (کیبل و
بهم .)2009 ،اما نتایج پژوه حاضـر و پـژوه
ماتی مونز و همکـاران ( )2014پیشـنهاد میکننـد
که هرچند در تمرینهای معلـق اضـافهبار زیـادی
روی عضالتی مثل عضالت بازکننـده زانـو وجـود
ندارد ،افزای قدرت بـر ا ـر ایـن نـو تمرینهـا
میتواند به دلیل افزای فعالسازی عضالت تنه و
بهتر شدن انتقال سـمپاتیکی نورونهـای حرکتـی
باشــد (اندرســون و همکــاران .)2005 ،در همــین
زمینه ،هریس و همکاران ( )2018گزارش کردنـد
کــه میــزان فعالســازی عضــالت اســکلتی در
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تمرینهای معلق بیشتر از تمرینهای سنتی است.
این موضو میتواند باعث افزای هماهنگیهای
درون عضــالنی و بــین عضــالنی در گروههــای
عضــالنی درگیــر و همچنــین بهبــود فعالســازی
عضالت موافق (آگونیسـت) و درنتیجـه ،افـزای
قـــدرت شـــود (راترفـــورد و همکـــاران.)1986 ،
نظریههایی که از تمرین در حالت ناپایدار (معلـق)
حمایت میکنند ،بر این باورند کـه ایـن تمرینهـا
سازگاریهای قدرتی مشابه تمرین در حالت پایدار
را با بـار سـبکتری بـه دسـت میآورنـد (بهـم و
همکــاران .)2002 ،لــذا افــزای قــدرت ناشــی از
تمرینهای تی.آر.ایکس پذیرفتنی است.
بهطورکلی ،از یافتههای پـژوه حاضـر میتـوان
چنین برداشت کـرد کـه انجـام دادن تمرینهـای
تی.آر.ایکس باعث افزای آمادگی جسمانی افـراد
میشود .نیروهای نظامی نمیتوانند وقت زیادی را
صر ،افزای آمـادگی جسـمانی کننـد .افـزای
آمادگی نیروها باید در زمان صلح باشد .این امکان
وجود ندارد که نیروهای نظامی در مناطق عملیاتی
یا در مناطق محروم مرزی ،روی کشتیها و درون
زیردریاییها وسایل و امکانات ورزشـی زیـادی در
اختیار داشته باشند .در زمان جنگ ،نظامیـانی کـه
در خطوط اول و دوم جبهه فعالیـت میکننـد ،بـه
روشهای تمرینی سـادهتر و بـا کـارایی بیشـتری
نیازمندند .وسایل تی.آر.ایکس به راحتی قابلحمل
هســتند .تنهــا بــا تغییــر وضــعیت و تعــادل بــدن،
میتوان بهراحتی مقاومتهای مختلفی بر عضالت
وارد کرد .تنظیم و استفاده از این وسایل نیز آسان
است (بتندفورد و همکـاران .)2010 ،بـا توجـه بـه
یافتههای پژوه حاضر میتـوان روش تمرینـی

تی.آر.ایکس ـ که مناسب شرایط محیطی مختلف
است ـ را به نیروهـا پیشـنهاد کـرد .همچنـین بـا
استفاده از تمرینهای تی.آر.ایکس میتوان عوامل
آمادگی جسمانی افراد را بهطور همزمـان افـزای
داد و در دوره زمانی کوتاهتری به مقـادیر مطلـوب
رساند .بنـابراین ،در شـرایطی کـه بـرای افـزای
آمادگی جسمانی به لحاظ زمانی محدودیت وجـود
دارد ،بهتر است از تمرینهای تی.آر.ایکس استفاده
شود تا بتوان از زمان تمرین ،حداکثر بهره را برد.
یکی از محدودیتهای پژوه حاضر ،کـم بـودن
حجم نمونه و محدودیت دیگر ،عدم مقایسـه ایـن
نو تمرین با تمرینهـای دیگـر اسـت .بنـابراین،
پیشــنهاد میشــود در مطالعــات بعــدی ،تــ یر
تمرینهــای تــی.آر.ایکس بــا روشهــای تمرینــی
دیگر ،مثل تمرینهای مقاومتی سنتی ،کراسفیت و
 ...مقایسه شود تا ا ربخشی این نو تمـرین بهتـر
مشخص شود .محدودیت بعدی این پژوه  ،کـم
بودن دوره تمرین آن است .برای بهبود بخشـیدن
برخی متغیرهای آمادگی جسمانی ،به ویژه در افراد
تمرینکردهای مثل نیروهای نظامی ،به دورههـای
تمرینی طوالنیتری نیاز است .بنـابراین ،پیشـنهاد
میشــود در مطالعــات آتــی ،دورههــای تمرینــی
طوالنیتری بررسی شود.
بــهطورکلی ،یافتــههای پــژوه حاضــر نشــان
میدهند که انجام دادن تمرینهـای تـی.آر.ایکس
باعث افـزای آمـادگی جسـمانی افـراد میشـود.
نیروهای نظامی نیازمند افزای آمادگی جسـمانی
خود هستند .این امکان وجود ندارد کـه نیروهـای
نظامی در مناطق عملیاتی یـا در منـاطق محـروم
مرزی ،روی کشتیها یا درون زیردریاییها وسایل
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