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چکیده
هدف :اختالل در عملکرد حرکتی مرتبط باکار بهعنوان مشکالت سالمتی عمومی در سراسر دنیا و از علت اصلی ناتوانـاییهـا
به شمار میروند .این اختالالت در کارکنان نظامی ،نتیجه و تأثیر مستقیمی بر آمادگی نیرو و بهنوبه خود دفاع ملی دارد.
روششناسی :جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان ستاد آجا است؛ که از این جمعیت  11نفر به عنوان نمونه آماری
بهصورت تصادفی هدفدار انتخاب شدند .از آزمون غربالگری حرکت عملکردی  FMSاسـتفاده شـد .همچنـین بـرای ریسـک
فاکتورهای آسیبزا از آزمونهای آزمون  Yاندام تحتانی Y ،اندام فوقانی ،پرش عمودی تکپا ،زنجیره حرکتـی بسـته دورسـی
فلکش مچ پا 7 ،متر پرش زمانی و سهگانه استفاده شد .از آزمونهای آماری توصیفی و ضریب همبستگی جهت ارتباط سـنجی
متغیرها با استفاده از نرمافرار  SPSSورژن  00در سطح معنیداری  2/21استفاده شد.
یافتهها :نتایج آزمون  FMSنشان داد که کارکنان ستاد آجا حدود  11/11درصد دارای نمرات پایینتر از  17میباشـند .رابطـه
بین نمرات آزمون  FMSبا هرکدام از ریسک فاکتورهای آسیبزا در افـراد دارای نمـرات  17و کمتـر نشـان مـیدهـد .متغیـر
اسکات کامل با تعادل عملکردی اندام تحتانی ،تعادل عملکردی اندام فوقانی ،پرش عمودی تکپـا ،هـاپ متقـاطع سـهگانـه و
زمان هاپ  7متر ارتباط معنیداری وجود دارد ( .)P=2/221همچنین در گام برداری از روی مانع با متغیرهای دورسـی فلکـش
مچ پا ( ،)P=2/221تعادل عملکردی اندام تحتانی ،تعادل عملکردی اندام فوقانی هاپ متقاطع سه گانه ارتباط معنیداری وجـود
دارد ( .)P=2/221در النچ با دورسی فلکش مچ پا ( )P=2/221و تعادل عملکردی اندام تحتانی ( ،)P=2/227ارتباط معنـیداری
وجود داشت .در باال آوردن مستقیم پا با دورسی فلکش مچ پا ( ،)P=2/229ارتباط معنیداری وجود داشت .در ثبات چرخشی بـا
متغیر تعادل عملکردی اندام فوقانی ( ،)P=2/229ارتباط معنیداری وجود داشت .همچنین بین نمرات کل غربالگری عملکردی
حرکت با متغیرهای دورسی فلکش مچ پا تعادل عملکردی اندام فوقانی ،تعـادل عملکـردی انـدام تحتـانی ( ،)P=2/221هـاپ
متقاطع سهگانه ( )P=2/221و زمان هاپ  7متر ( ،)P=2/227ارتباط معنیداری وجود داشت.
نتیجهگیری :این مطالعه نشان میدهد که نمرۀ کلی FMS ،یک پیش بینی کنندۀ آسیب در کارکنان ستاد آجا است .و افرادی
که دارای نمرات  17و کمتر هستند دارای ریسک باالی در آسیب هستند .مربیان ،فرماندهان و امور بخش سـالمت سـتاد آجـا
باید به غربالگری و شناسایی افراد دارای اختالل عضالنی اسکلتی و نمرات غربالگری حرکتی و ریسـک فاکتورهـای آسـیب زا
توجه کنند و افراد در معر خطر را شناسایی و ارزیابی کنند.
واژههای کلیدی :غربالگری حرکت عملکردی ،ریسک فاکتورهای آسیبزا ،کارکنان ستاد آجا
 نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئولSaeid_bahiraei86@yahoo.com :
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میکنند؛ بنـابراین ،شناسـایی توانـایی افـراد در انجـام
حرکات عملکردی کارآمد میتواند کمک بـه پیشـرفت
بر نظارت عملکرد جسمی و بهطور بالقوه برای کـاهش
آسیب میکند[.]0 ,1
پیشگیری از آسیبهـای عضـالنی -اسـکلتی نگرانـی
اصلی کارفرمایان ،فرماندهان و متخصصان بهداشت و
درمان در مناطق غیرنظامی و نظامی است .آسیبهای
عضالنی اسکلتی یکی از دالیل اصـلی مـرگومیـر در
جمعیت فعال است و این امر بار سنگینی را برای افـراد
مبتال و جامعـه بـه همـراه دارد .آسـیبهـای اسـکلتی
عضـالنی بــا برخــورداری از کارکنـان نظــامی ،نتیجــه
مستقیمی در تأثیر مستقیم بر آمادگی نیرو و بهنوبه خود
دفاع ملی دارد[.]9
آسیبهای عضالنی -اسکلتی منبع اصلی ناتوانی رزمی
در ایاالت متحده است؛ که هرینه سالیانه  122میلیـون
دالر را دربر میگیـرد .اکثریـت قریـب بـه اتفـاب ایـن
صـــدمات ناشـــی از پرکـــاری عضـــالنی-اســـکلتی
مورداستفاده قرار مـیگیرنـد و بنـابراین ممکـن اسـت
قابــلپیشــگیری باشــد؛ بنــابراین تــدوین برنامــههــای
غربالگری و پیشگیری از خطـر آسـیبدیـدگی کـه در
کاهش تأثیر آسیب های اسکلتی عضالنی مـؤثر اسـت
ضروری است[ .]7در همین راسـتا زارعـی و همکـاران
( )0211در مطالعــهای بــا عنــوان آیــا آزمــونهــای
غربالگری عملکرد حرکتی  FMSمیتواند آسیبهـای
سربازان ایرانی را پیشبینی نمایـد تعـداد  121سـرباز
دوره آموزشی را موردمطالعـه قراردادنـد .ابتـدا آزمـون
 FMSاز تمامی سربازان گرفته شد ،سپس آسیبهـای
اسکلتی عضالنی سربازان در طول  2ماه دوره آموزشی
بهصورت آیندهنگـر ثبـت شـد 70 .درصـد از سـربازان
حداقل به یک آسـیب در طـول مـدت مطالعـه مبـتال
شدند .نتایج این مطالعه نشان داد سـربازانی کـه دارای
نمــره کمتــر از  17در آزمــون  FMSبودنــد  1/7برابــر

مقدمه
اختالل عملکرد حرکتی ( )FMSاصطالحی مربوط بـه
حرکات است که وقتی فرد قادر به انجام صحیح یـک
الگوی عملکردی حرکت نیست ،همراه است .ایـن کـه
آیا اخـتالل عملکـرد ناشـی از عـدم تعـادل در قـدرت
عضله ،نقص در کنترل عضالنی یا وجود عـدم تقـارن
عضالنی است ،درنهایت میتواند عملکرد بدنی فـرد را
به خطر بی اندازد .هنگامیکه یک فـرد دارای اخـتالل
عملکرد حرکتی است ،کیفیت زندگی و توانـایی انجـام
عملکرد جسمی دچار اختالل میشود و ناخودآگاه برای
انجام کـار در سـطوح بـاال حرکتـی دچـار ناکارآمـدی
حرکات و آسیب میشود .بسیاری از افراد یک یـا چنـد
اختالل در حرکات (اخـتالالت عملکـردی) دارنـد کـه
ممکن است باعث حساس شدن آنها به آسـیبهـای
عضالنی -اسکلتی شود .پرداختن به اختالالت حرکتـی
شناساییشده میتواند منجر به بهبود تعادل پویا ،ثبـات
تنه و کیفیت حرکت عملکردی شود درحالیکه بهطـور
بالقوه خطر ابتال به آسیب های عضالنی -اسکلتی را به
حداقل مـیرسـاند .مشـابه جمعیـت ورزشـی ،آمـادگی
جسمانی یک ارتشی یک عنصر مهم در سبک زنـدگی
نظامی است .کارکنان ارتـش موظـف هسـتند وظـایف
بیشماری را انجام دهند که شامل یک تالش گسترده
بدنی در طول حرفه نظـامی خـود اسـت .درحـالی کـه
ارتشــیان نشــان مـیدهنــد کــه از قــدرت و اســتقامت
قابل توجهی برخوردار هستند ،اما اغلب آن هـا بـهطـور
غیرارادی حرکات کارآمد را برای انجـام فعالیـت هـای
ســطح بــاال و خــاخ وظــایف نظــامی خــود از دســت
میدهند .درنتیجه ،آنهـا بـر اخـتالل عملکردشـان در
تناسب اندام می افرایند .کوک و همکاران نشان میدهد
افرادی که سطح باالیی از فعالیتها را انجام میدهند،
معموالً قادر به انجام حرکات ساده نیسـتند و غالبـاً در
طول فعالیت خود از الگوهای حرکتی جبرانـی اسـتفاده
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را که نمیدانیم و اینکه بایـد ازاینجـا بـه کجـا بـرویم
روشن کنیم.

بیشتر نسبت به سایر سربازان مستعد بروز آسیب انـدام
تحتانی هستند .محققین این مطالعه بیان کردنـد کـه
آزمونهای غربالگری حرکتـی عملکـردی مـیتواننـد
آسیبهای اندام تحتانی سربازان در معر بروز آسیب
را در طول مدت آموزش پیشبینی نماید[.]1
از سوی دیگر اخیراً ،درزمینهٔ پیشگیری از آسیبهـای
ورزشی ،تأکید از انعطـاف پـذیری و قـدرت بـه سـمت
آزمونهای اساسـی کنتـرل حرکتـی ،تعـادل و قـدرت
فاصله گرفته است .به عنوان مثال ،عملکـرد ضـعیف در
) Y-Balance Test Quarter (YBT-LQنشــان
دادهشده است که پیشبینی آسیب اندام تحتانی اسـت.
صدمات عضالنی و اسکلتی در اصل چندعاملی اسـت؛
بنــابراین ،ممکــن اســت یــک پتانســیل از ابرارهــای
غربالگری الزم باشد تا دقیقترین افراد آسیبدیـده در
معر خطر شناسایی شود .یک مطالعهایندهنگر توسط
 Lehrو همکـــاران نتـــایج اطالعـــات دموگرافیـ ـک
(بهعنوانمثال ،آسیب قبلـی ،جنسـیت ،ورزش) ،درد بـا
آزمون و چندین آزمایش عملکردی ) بـهعنـوانمثـال،
 YBT-LQو  FMSبرای طبقهبندی خطر آسیب آنها
را در یــک الگــوریتم ریســک ادغــام کــرد .افــراد
مشخص شده توسط الگوریتم به عنوان ریسک باال 9,7
برابر بیشتر از کسانی که در گروه کمخطر قرار داشتند.
عالوه بر ترکیب عوامل خطـر چندگانـه ،ایـن مطالعـه
به طور منحصربه فرد از نمرات ریسک نرمال شده برای
 YBT-LQبر اساس جنسیت ،ورزش و سـطح رقابـت
ورزشی استفاده کرد .بنابراین این تحقیـق بـه بررسـی
این متغیرها با توجه با علل و عوارضی که ممکن است
برای کارکنان ارتش فراهم کند میپردازد.
بهطور خـاخ ،هـدف شناسـایی عوامـل و روشهـای
غربالگری است که باهم میتواننـد خطـر آسـیبهـای
عضالنی اسکلتی را پیشبینی و از آن جلوگیری کننـد.
نتیجه کلی این است که آنچه را که ما میدانیم ،آنچـه

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضـر از نـوع توصـیفی -مقایسـه ای اسـت.
آزمودنی های تحقیق شامل  11نفر  12-00سـال بـود
که با تشخیص متخصص علوم ورزشی و با توجـه بـه
معیارهای ورود و خروج از تحقیق و باهدف غربـالگری
بــهصــورت هدفمنــد و در دســترس انتخــاب شــدند؛ و
به صورت تصـادفی در گـروه قـرار گرفتنـد .سـپس بـا
توضیح ویژگی ها و اختالالت جسمی ،حرکتی و علل و
عوار الگوهای غلط عملکرد حرکتی برای این افـراد
و همچنین اهمیت اثـرات برنامـه هـای پیشـگیرانه بـر
سالمت و بهبود این افراد پرداخته شـد .جهـت تعیـین
حداقل تعداد نمونـه ،از نـرمافـرار  G*POWERبـرای
توان آزمـون  2/1و سـطح معنـیداری Effect 2/21
 size f² = 0.3استفاده گردید که حداقل  11نفر تعیین
شد [.]7
نمودار زیر مراحل جریان انتخاب و تعیـین نمونـههـای
تحقیق را نشان میدهد.

نمودار  .2نمودار جریان کارگروه بندی نمونهها
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دستورالعمل کوک ( )0227ثبت شد .مقیاس نمره دهی
این آزمون از صفرتا  9است .به طورکلی ،نمره  9بـرای
انجام حرکت بهصورت صحیح و کامل ،نمـره  0بـرای
انجام ناقص حرکت و انجام با کمک و یا هنگامیکه از
دستدان تراز بدن دیده شود ،نمره  1برای عدم توانایی
انجام حرکت و نمره صفر زمانی داده میشود کـه فـرد
در هــر قســمت از حرکــت احســاس درد کنــد و یــا
آزمونهای آشکارسازی درد مثبت باشد .باالترین نمره
از بین نمره  9تالش ثبتشده در هر یـک از  2آزمـون
به عنوان نمره نهایی مورداستفاده قرار میگیـرد .بـرای
حرکاتی که دوطرفه ارزیابی میشوند در صورت وجـود
عدم تقارن و اختالف نمره در دو طرف ،نمره پـایینتـر
در بین دو نمره ثبـتشـده بـهعنـوان نمـره نهـایی آن
آزمون در نظر گرفته میشود [.]2 ,7

آزمون غربالگری حرکت عملکردی ()FMS
حرکات نیاز به قدرت عضالنی ،انعطافپـذیری ،دامنـه
حرکت ،همـاهنگی ،تعـادل و پیشـروی دارنـد .آزمـون
 FMSمتشکل از  2حرکت و  9آزمـون شناسـایی درد
است .حرکات شامل اسکات کامل ،گام برداری از روی
مانع ،النج ،تحریکپذیری شـانه ،بـاال بـردن مسـتقیم
فعال پـا ،شـنای ثبـاتی تنـه و ثبـات چرخشـی اسـت.
 1حرکت از این  2حرکت (گام بـرداری از روی مـانع،
النج ،تحریکپذیری شانه ،باال بردن مستقیم فعال پـا،
ثبات چرخشی) در هر دو سمت راسـت و چـپ انجـام
میشود .عـالوه بـر حرکـات 9 ،آزمـون شناسـایی درد
بهوسیله انجام حرکات فلکش و چرخش داخلی شـانه،
هایپرفلکشــن ســتون فقــرات ،هایپراکستنشــن ســتون
فقرات وجود دارد .نمره هر یک از آزمودنیها مطابق با

شکل  .2آزمون غربالگری عملکردی حرکت
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آزمون تعادل پویا اندام تحتانی
آزمون تعادل Y ،تعدیلیافته آزمون تعادل ستاره و یکی
از آزمــونهــای اســتاندارد بــا پایــایی بســیار بــاال
( )ICC =2/11برای ارزیابی تعادل پویـا اسـت .نحـوه
اجرای این آزمون به این صورت است که آزمـودنی بـا
یک پا (پای مورد آزمون) در مرکر محل آزمون ایستاده
و درحالی که دودست روی تاج خاصـره اسـت (شـکل)
تالش ها در صورت مشاهده موارد زیر مردود و آزمـون
مجدد تکرار می شد( :الف) ،در طول اجرای آزمون کف
پا از زمین جدا مـیشـد( .ب) ،عـدم توانـایی در حفـظ
تعادل در طول اجرای آزمون و جدا شـدن دسـتهـا از
لگن( .ج) ،استفاده از پـای رسـش بـرای تحمـل وزن.
(د) ،عدم توانایی برگشت به حالت اولیه .هر آزمودنی 9
تالش انجام دادند و بهترین رکورد در هر جهت بـرای
آنـالیر داده مورداسـتفاده قـرار گرفـت .قبـل از اجـرای
آزمون به هر فرد اجازه داده میشد تا  0بار بـهصـورت
آزمایشی آزمون را انجام دهد .در هـر جهـت بـاالترین
میران دستیابی (تا نردیکترین  2/1سانتیمتر) ثبتشده
و بهمنظور محاسبه نمره ترکیبی کلـی در فرمـول زیـر
قرار گرفت[:]7

شکل  .1آزمون تعادلی Y .آزمودنی حداکثر رسش
را به ترتیب در سمت قدامی ،خلفی داخلی و
خلفی خارجی انجام میدهد

متحرک قرار دارد که با سردادن اندیکاتور با دستآزاد،
میران دستیابی در آن جهت مشخص مـیشـود .بـرای
انجام این آزمون از فرد خواسته شـد تـا بـر روی کـف
دستها (شست چسبیده به انگشت اشاره و آرنجهـا در
حالت اکستنشن) و پنجه پاها (بدون کفش) در وضعیت
شروع قرار گیرد و ستون فقرات و انـدام تحتـانی را در
یک امتداد حفظ کند .دست برتـر بـهعنـوان تکیـهگـاه
انتخاب شد .محل قرارگیری شست توسـط یـک خـط
مشخصشده و پاها بهانـدازه عـر شـانه از یکـدیگر
فاصله گرفتند .در این وضعیت از فـرد خواسـتیم تـا بـا
حفظ وضعیت دست تکیهگاه ،تنـه و انـدام تحتـانی بـا
دست آزاد خود عمل دستیابی را در جهت هـای میـانی،
تحتانی -جانبی و فوقانی -جانبی تـا دورتـرین مکـان
ممکن انجام دهد .بهمنظـور امکـان مقایسـه بـا افـراد
دیگر ،مقادیر دستیابی با طـول انـدام فوقـانی (فاصـله
زائده خاری مهره هفـتم گردنـی تـا انتهـای بلنـدترین
انگشــت در وضــعیت  12درجــه ابداکشــن شــانه و
اکستنشن آرنج ،مچ و انگشتان) نرمـال شـد[ .]7عمـل
دستیابی در هر سه جهت بـهصـورت پشـت سـر هـم،

(طول اندام×( /)9دستیابی میانی +دستیابی تحتانی-
جانبی +دستیابی فوقانی -جانبی)= نمره ترکیبی
 YBT-LQیک اندازهگیری از تعادل پویا است و از آن
برای ارزیابی عملکرد بدنی ،شناسایی بی ثبـاتی مـرمن
مچ پا و شناسایی ورزشکاران در معـر خطـر بیشـتر
برای آسیب اندام تحتانی استفاده میشود.
آزمون تعادلی عملکردی اندام فوقانی Y

ابرار انجام آزمون ،از یک صفحه برای قرار دادن دست
تکیهگاه تشکیل شده است که در سه جهت میلـههـای
مدرج به آن متصل است و روی هر میله یک اندیکاتور
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بدون استراحت و بدون اینکه دستآزاد با زمین تمـاس
پیدا کند انجام میگرفت .فرد اجازه داشت پس از انجام
هر دور (دستیابی در  9جهت) دسـتآزاد را روی زمـین
قرار دهد و استراحت کند و ایـن رونـد را  9دور انجـام
دهد[ .]1در هر دور درصورتیکـه دسـت ثابـت فـرد از
روی صفحه جدا میشد ،دست آزاد با زمین یا اندیکاتور
تمــاس پیــداکرده یــا بــه آن تکیــه م ـیکــرد یــا فــرد
نمیتوانست با کنتـرل دسـتآزاد خـود را بـه وضـعیت
شروع برگرداند و تعادل فرد به هم میخورد یا هر یک
از پاهــا از زمــین جــدا مـیشــد آن دور مجــددات تکــرار
میشد[ .]1قبل از اجرای آزمون به هر فـرد اجـازه داده
میشد تا  0بار بهصورت آزمایشی آزمون را انجام دهد.
در هر جهت باالترین میران دستیابی (تا نردیـکتـرین
 2/1سانتیمتر) ثبـتشـده و بـهمنظـور محاسـبه نمـره
ترکیبی کلی در فرمول زیر قرار گرفت[:]7

شکل  .3آزمون تعادلی .اندام فوقانی  Yآزمودنی حداکثر
رسش را به ترتیب در سمت قدامی ،خلفی داخلی و
خلفی خارجی انجام میدهد.

(طول اندام×( /)9دستیابی میانی +دستیابی تحتانی-
جانبی +دستیابی فوقانی -جانبی)= نمره ترکیبی

آزمونی از تحرک عملکردی مجموعه پا و مچ پا و کف
پا در نظر گرفتهشده بود DF .مچ در موقعیت نیمه زانو
اندازهگیری شد .ران و ساب پا پای جلـو بـه زاویـه 12
قرار داده شد .با اسـتفاده از شـیبسـنج قرارگرفتـه بـر
قسمت برجسته استخوانی تیبیا ،شرکتکنندگان تا آنجا
کــه ممکــن اســت از روی پــای خــود تکیــه زده و
اندازهگیری در مفصل درست قبل از باال آمدن پاشنه از
زمین انجام شد .مقادیر ضریب همبستگی داخل سلولی
( )ICCبرای قابلیت اطمینـان درون قطبـی و روتـاری
برای تحرک مچ پا به ترتیب از  2/71تا  2/11و 2/11
تا  2/10به دست آمد .بـه دلیـل افـرایش خطـر بـروز
اسپرین مچ پا در یک موقعیـت نظـامی و تـأثیر منفـی
تحرک محدود مچ پا بر عملکرد ،زنجیره بسته ،دورشی
فلکش مچ پا ( )DFدامنه حرکتی بهعنوان یک آزمـون
تحرک عملکردی پا-مچ پا قرار گرفت[.]12

همچنین جهت مقایسه نمرات دستیابی جهات مختلف
به صورت جداگانه ،این نمرات بـا طـول انـدام فوقـانی
نرمال شده و نمره دستیابی نرمال شـده در هـر جهـت
برای مقایسه مورداسـتفاده قـرار گرفـت .پایـایی درون
آزمونگر ( 2/11تا  )r=2/12و بـین آزمـونگر ()r=1/22
این آزمون در سطح عالی گرارششده است[.]1 ,1 ,7
این آزمون که بهصورت همزمـان هـم ثبـات مرکـری
وهم ثبات شانه را درگیر میکند ،نیازمند تعادل ،کنترل
عصبی عضالنی ،حس عمقی ،قدرت و دامنـه حرکتـی
وسیع است و روش کارآمد و جـامعی بـرای آگـاهی از
عملکرد ،قدرت یا نقص حرکتی شانه محسوب میشود.
دورسی فلکش مچ پا
محدوده حرکت دورشی فلکش مچ پا ( )DFبـهعنـوان
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آزمونهای  6متر پرش
آزمون  7متر شرکتکننده پرش با یک اندام در  7متـر
در سریعترین زمـان ممکـن را ملـرم مـیکنـد .بـرای
اندازهگیری ایـن رویـداد زمـانسـنج از یـک کرنـومتر
استفاده شد .آزمون سه گانه پرش به شرکتکننده نیـاز
داشت که سه بار بهطور متوالی پـرش و عبـور از یـک
خــط (عــر  11,07ســانتیمتر) ،مســافت فاصــله را
اندازهگیری کند .اعتبار و روایی ICCایـن آزمـون بـه
ترتیب  2/21و  2/19به دست آمـد .آزمـایشهـای بـه
پایان رسیده  7متر و تریپ هاپ مشخصشده است که
می تواند پس از آسیب دیدگی به عملکرد کامل بازگردد
و ممکن است نقشی در شناسایی عدم تقـارن انـدام در
یک جمعیـت غیـر آسـیب داشـته باشـد .بـرای تمـام
آزمون های هاپ ،سه آزمون بر روی هـر انـدام انجـام
شد .مدت زمان استراحت تقریباً  92ثانیه بین آزمونهـا
فراهم شد[.]12

شکل  .4آزمون محدوده حرکت دورشی فلکش مچ پا

پرش عمودی تکپا
پرش عمودی تک پا با استفاده از سیستم تمرینی پرش
عمودی انجام شد .از شرکت کنندگان خواسته شد روی
یک اندام بایسـتند تـا حـد امکـان پـرش کننـد و بـه
یکزبانه عمودی ضربه برنند که ارتفاع پرش را ارزیابی
میکند .مقادیر  ICCبرای پرش عمودی بیشتر از 2,11
گرارش شده است .این آزمون بـرای ارزیـابی قـدرت و
توان اندام تحتانی انجام شد[.]12

شکل  .6آزمون  7متر پرش زمانی و متناوب

اطالعات به دست از آمـده از انـدازهگیـری متغیرهـای
پژوهش حاضر ،با استفاده از نرم افرار  SPSSنسخه 00
و بــا اســتفاده از آمــار توصــیفی و اســتنباطی مــورد
تجریه وتحلیـل قـرار گرفـت .بـرای رسـم نمودارهـا از
نرم افرار اکسـل  0217اسـتفاده شـد .همچنـین بـرای
بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از آمـاره کـالموگراف

شکل  .5آزمون پرش عمودی تکپا
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دادهها استفاده شد.
جــدول  7گرارشــی از رابطــه بــین متغیرهــای آزمــون
غربالگری عملکردی حرکت با هرکـدام از ریسـک هـا
آســیبزا در افــراد دارای نمــرات  17و کمتــر را نشــان
میدهد همانطور که مشاهده میشود در متغیر اسکات
کامل با متغیرهـای تعـادل عملکـردی انـدام تحتـانی
( ،) P=2/221تعـــادل عملکـــردی انـــدام فوقـــانی
( ،) P=2/221پرش عمودی تکپا ( ،) P=2/221هاپ
متقـاطع سـهگانـه ( ) P=2/221و زمـان هـاپ  7متـر
( ) P=2/221ارتباط معنیداری وجود دارد .همچنین در
متغیرهای دیگر شـامل گـام بـرداری از روی مـانع بـا
متغیرهای دورسی فلکش مچ پـا ( ،)P= 2/221تعـادل
عملکردی اندام تحتانی ( ،)P= 2/221تعادل عملکردی
انــدام فوقــانی ( ،)P= 2/221هــاپ متقــاطع ســهگانــه
( )P= 2/221ارتباط معنـی داری وجـود دارد .در متغیـر
النچ با متغیرهای دورسی فلکش مچ پا ( )P= 2/221و
تعــادل عملکــردی انــدام تحتــانی ( )P= 2/27ارتبــاط
معنی داری وجود داشت .در باال آوردن مسـتقیم پـا بـا
دورسی فلکش مچ پـا ( )P= 2/29ارتبـاط معنـی داری
وجــود داشــت .در ثبــات چرخشــی بــا متغیــر تعــادل
عملکردی اندام فوقانی ( )P= 2/29ارتباط معنـی داری
وجود داشت.

اسمیرنوف تک نمونه ای استفاده شـد .جهـت توصـیف
متغیرهای موردنظر از رتبـه هـای درصـدی و فراوانـی
استفاده شد .همچنین جهت بررسی ارتبـاط پـیش بـین
متغیرهــا از آزمــون رگرســیون و همبســتگی اســپیرمن
چندگانه بـه روش هـم زمـان اسـتفاده گردیـد .سـطح
معنی داری برابر  2/11و میران آلفا کوچک تـر از 2/21
در نظر گرفته شد.
یافتههای پژوهش
در این مطالعه  11نفـراز کارکنـان سـتاد آجـا شـرکت
کردند که خصوصیات آزمودنیهای ازجمله سن (سال)،
قد (سانتیمتر) ،وزن (کیلـوگرم) ،شـاخص تـوده بـدنی
(کیلوگرم بـر مترمربـع) و سـابقه (سـال) در جـدول 1
گرارششده است.
همچنــین در جــداول  0و  9بــه بی ـان ویژگــیهــای
توصیفی متغیرهـای کمـی نمـرات آزمـون غربـالگری
عملکردی حرکت و برخی فاکتورهای آسیبزا در گروه
موردمطالعه میپردازد و همچنین با اسـتفاده از آزمـون
نرمالیته شاپیرو ویلک فر نرمـال بـودن متغیرهـا را
بررسی شد که تمامی متغیرهای اندازهگیری شده دارای
وضعیت نرمال و سطح معنی داری بـاالی  2/21بودنـد
بنابراین از آزمون آماری پارامتریک برای تجریهوتحلیل

جدول  .2اطالعات و ویژگیهای توصیفی آزمودنیهای تحقیق (میانگین ±انحراف استاندارد)

متغیر

تعداد

میانگین ±انحراف استاندارد

سن (سال)

11

7,19±97,17

قد (سانتیمتر)

11

0,19±127,27

وزن (کیلوگرم)

11

7,17±27,71

سابقه (سال)

11

1,71±17,17

شاخص توده بدنی (کیلوگرم بر مترمربع)

11

0,21±07,91
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جدول  .1شاخصهای تمایل مرکری و پراکندگی متغیرهای زمینهای در متغیر نمرات FMS

متغیر

میانگین ±انحراف استاندارد

اسکات کامل
گام برداری از روی مانع
النچ
تحرک پذیری شانه

2,11±1,17
2,71±0,21
2,12±0,17
2,19±1,11

باال آوردن مستقیم پا

2,19±0,00

شنا ثباتی تنه
ثبات چرخشی
نمرات مجموع آزمون FMS

2,11±1,17
2,71±0,20
1,70±17,01

جدول  .3شاخصهای تمایل مرکری و پراکندگی متغیرهای زمینهای در متغیر فاکتور جسمانی

متغیر

میانگین ±انحراف استاندارد

زنجیره بسته دورسی فلکش مچ پا (درجه)
تعادل عملکردی اندام تحتانی (آزمون )%( )Y
تعادل عملکردی اندام فوقانی (آزمون )%( )Y
پرش عمودی تکپا (سانتیمتر)
هاپ متقاطع سهگانه (سانتیمتر)
زمان هاپ  7متر (ثانیه)

7,07±99,27
7,71±17,79
1,72±12,90
7,79±92,27
17,79±717,72
2,17±0,11

جدول  .4نتایج ارتباط سنجی بین آزمون غربالگری عملکرد حرکتی دارای امتیازات  17و کمتر با متغیرهای آمادگی جسمانی

متغیر

زنجیره بسته
دورسی
فلکش مچ پا

تعادل عملکردی
اندام تحتانی
(آزمون )Y

تعادل عملکردی
اندام فوقانی
(آزمون )Y

پرش
عمودی
تکپا

هاپ
متقاطع
سهگانه

زمان
هاپ 7
متر

اسکات کامل

2/77

2/221

2/2221

2/221

2/2221

2/221

گام برداری از روی مانع

2/221

2/221

2/221

2/21

2/221

2/09

النچ

2/221

2/27

2/17

2/29

2/20

2/71

تحرک پذیری شانه

2/91

2/21

2/72

2/77

2/12

2/19

باال آوردن مستقیم پا

2/29

2/77

2/70

2/11

2/71

2/10

شنا ثباتی تنه

2/17

2/11

2/71

2/17

2/19

2/19

ثبات چرخشی

2/11

2/97

2/29

2/21

2/27

2/11
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دادهاند .تحقیقات قبلی در مورد ورزشکاران نشـان داده
است که خطر آسیبدیدگی با  ≥ 17افرایشیافته است.
ایـن سیســتم توســط بسـیاری از گــروههــای ورزشـی
حرفــهای مورداســتفاده قرارگرفتــه اســت  ،امــا هرگــر
به صورت آینده نگر به صـورت مـنظم و بـدون مداخلـه
موردمطالعـــه در کارکنـــان ارتـــش قـــرار نگرفتـــه
است[]10نتایج این مطالعه دادههای هنجـاری اولیـه را
در یک مجموعه نظامی در مـورد اقـدامات عملکـردی
ارائه می دهد که تحرک  ،حرکت عملکردی  ،تعـادل ،
ثبات تنه و قدرت را ارزیابی میکند .ایـن آزمـونهـای
عملکردی در هر دو شرایط ورزشی و نظامی بـا خطـر
آسیبدیدگی اسـکلتی -عضـالنی مـرتبط اسـت .ایـن
مطالعه اولین مطالعهای است که دادههای هنجـاری را
در مورد اعضای کارکنـان آجـا در بـین ایـن اقـدامات
عملکــرد و یک ـی از معــدود مطالعــات ارائــه دادههــای
هنجاری برای افراد نظامی گرارش میدهد.
افراد دارای وضـعیت پاسـچرال ضـعیف و افـراد دارای
نمرات  17و کمتـر در آزمـون حرکـات عملکـردی در
آزمــونهــای قــدرت ،تعــادل و ثبــات تنــه عملکــرد
ضعیفتری داشتند ،درحـالی کـه افـراد دارای وضـعیت
پاسچرال طبیعی و افراد دارای نمـرات بیشـتر از  17در
آزمون عملکرد حرکتی در آزمونهـای قـدرت ،تعـادل،
تحرک و حرکت عملکردی بهتری داشتند.

همچنین در جدول  1مشاهده شد که بین نمرات کـل
غربالگری عملکـردی حرکـت بـا متغیرهـای دورسـی
فلکش مچ پـا ( ،)P= 2/221تعـادل عملکـردی انـدام
فوقانی ( ،)P= 2/221تعادل عملکـردی انـدام تحتـانی
( ،)P= 2/227هاپ متقـاطع سـه گانـه ( )P= 2/221و
زمان هاپ  7متر ( )P= 2/27ارتباط معنی داری وجـود
داشت.
بحث و نتیجهگیری
حرکــات بس ـیار خــاخ بــرای شناســایی افــرادی کــه
محدودیت های عملکردی یا عدم تقارن دارند ،بررسـی
می کند FMS .برای ارزیابی حرکات عملکردی انسانی
بــرای شناســایی و برطــرف کــردن محــدودیتهــای
عملکردی طراحی شده اسـت و ازلحـان نظـری خطـر
آسیبهای بعدی را کاهش میدهد[ .]11فر بر ایـن
است که افرادی که میتوانند بدن خود را بهطور مـؤثر
کنترل کنند تا حرکات الزم را انجام دهند  ،خطر آسیب
کمتری دارند .تا همین اواخر  ،مطالعات کمی در ادبیات
بررســیشــده وجــود داشــت کــه توانــایی  FMSرا در
پیشبینی صدمات آزمـایش کـرده بودنـد بـهاسـتثنای
مطالعه توسـط اوکـانر و همکـاران ، .بسـیاری از ایـن
تحقیقات اندازه های نمونه کوچک را درگیر کرده انـد و
همه سـطوح مختلفـی از دقـت پـیشآگهـی را نشـان

جدول  .5نتایج ارتباط سنجی بین امتیازات کل آزمون غربالگری عملکرد حرکتی دارای امتیازات  17و کمتر با متغیرهای آمادگی جسمانی
زنجیره بسته
متغیر

دورسی فلکش
مچ پا

نمرات کل

2/221

تعادل

تعادل

عملکردی

عملکردی

اندام تحتانی

اندام فوقانی

(آزمون )Y

(آزمون )Y

2/2221

2/227
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پرش

هاپ

عمودی

متقاطع

تکپا

سهگانه

2/21

2/221

زمان هاپ
 6متر

2/27

بررسی نمرات غربالگری عملکردی حرکتی و برخی ریسک فاکتورهای آسیبزا در کارکنان ستاد آجا

نظامی اندازه گیـری کـرده و میـانگین کلـی مجمـوع
مشــابه را  17,7 ± 1,9گــرارش دادنــد .وســتیریک و
همکارانش گرارش دادند که مردان ،باوجود یک نمونه
کوچک از تنها  7زن ،اندکی باالتر از زنان بودند .ایـن
یافتهها نشان میدهد که بهطور متوسـط ،عملکـرد در
کارکنان نظامی نسبت به ورزشکاران کالج بهتر اسـت
و بسته به جمعیت موردمطالعه ،ممکـن اسـت تفـاوت
جنس ـیتی در عملکــرد وجــود داشــته باشــد .نی ـاز بــه
داده های هنجاری بیشتر در مـورد  YBT-UQوجـود
دارد ،اما باهم جمعآوریشده ،یافتهها نشان مـیدهـد
که تفاوتهای جنسیتی و جمعیتی احتماالً وجـود دارد
که بر لروم انجام نمرات عادی فرد بر اساس جنسـیت
و شغل  /ورزش در نظـر گرفتـه مـیشـود[.]1کـه بـا
تحقیق حاضر همراستا و همخوان است.
نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهـای گاریسـون و
همکـاران و اوکـانر همکـاران ،کیسـل و همکـاران و
زارعی و همکـاران همسـو بـود[ .]11از دالیلـی کـه
میتوان برای یافتههای فوب اشاره کرد به شـرح زیـر
است که غربالگری عملکرد حرکتی آزمونی است کـه
فاکتورهای تعادل ،حس عمقی ،قدرت ،انعطافپذیری،
همــاهنگی و دامنــه حرکتــی را مــورد ارزیــابی قــرار
میدهـد .حـال نقـص در هـر یـک از ایـن فاکتورهـا
ازیکطرف باعث کسب نمره ضعیفتری از این آزمون
میشود و از طرف دیگر خطر وقوع آسیب را افـرایش
میدهد .درنتیجه افراد با نمره کمتر مساوی  17دارای
ایـدئال مناسـبی از فاکتورهـای ذکرشـده نیسـت کـه
موجب افرایش خطر آسیب میشود.
تحقیق حاضر ارتباط مثبت معناداری بین تعادل پویای
پای راست و چپ با آزمون غربالگری عملکرد حرکتی
نشان داد .در پژوهشی ،سامسون رابطه مسـتقیم بـین
تعادل پویای  Yبا انعطافپذیری و قدرت اندام تحتانی
گرارش کرد از طرف دیگر ،غربالگری عملکرد حرکتی

اندازهگیری تحرک مچ پا ( )DFبهدست آمـده در ایـن
مطالعه مشابه انتشارات قبلی بود .بهطور خاخ ،اوکانر
و همکاران میـانگین  DFرا در وضـعیت نیمـه النـچ
بدون در نظر گرفتن جنسیت در افراد  02تا  97سـاله
 91,1 ± 1,0نشــان دادنــد[ .]19عــالوه بــر ایــن ،
Jجیسون و بورن و همکاران میـانگین  90-92DFرا
در افراد به طور مشابه گرارش کردنـد[ .]11 ,17نتـایج
حاصل از این مطالعه با نشان دادن کاهش تحرک مچ
پا در افراد باالی  92سال کارکنان آجـا کـه احتمـاالً
حاکی از کاهش تحرک با سن یا سابقه آسـیب قبلـی
است  ،به ادبیات اضافه میشـود .کارکنـان ارتـش در
این مطالعه مشابه در  FMSکمی بهتر از ورزشـکاران
دانشگاهی بودند[ .]17پری و کوهل میـانگین نمـرات
 FMSرا در افراد فعال بر اساس گروه سنی و جنسیت
گرارش دادند و مقادیر کمـی پـایینتـر را نسـبت بـه
کارکنان ارتش در این مطالعه گـرارش دادنـد[ .]12در
این جمعیت نظامی  ،میانگین  YBT-LQپـایینتـر از
بسکتبالیستهای بود .این مطابق بـا انتشـارات قبلـی
است که تفاوت در عملکرد در  YBTLQبـین سـطح
ورزش  ،جنسیت و سطح رقابت را نشـان داده اسـت.
مقادیر متوسط گرارش شده در ایـن مطالعـه بـاالتر از
مقادیر قطع گرارش شده بود که نشاندهنـده افـرایش
خطر آسیب دیـدگی بـود[ .]11بـه طـور خـاخ ،نمـره
مجمــوع  YBT-LQکــه خطــر آســیبدیــدگی را
پیش بینی میکرد برای بسکتبالیستهای  ٪17و برای
بازیکنان فوتبال دانشکده  ٪11بـوده اسـت .بنـابراین،
مقادیر خاخ نظامی برای تعیین خطر آسیب ناشـی از
سن  ،جنس و تخصص شغلی برای  YBT-LQایجاد
شد.
آزمون  YBT-UQیک انـدازه گیـری نسـبتاً جدیـد از
ثبــات و تحــرک انــدام فوقــانی اســت .وســتیریک و
همکـــاران عملکـــرد  YBT-UQرا روی کادرهـــای
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اقدامات عملکردی برای پـیشبینـی آسـیب موردنیـاز
باشند .یک مطالعه باید مقادیر کسانی را که در معر
خطر آسیبدیدگی در هر تخصص  ،سابقه و سن قرار
دارند  ،شناسایی کند .مطالعات بعـدی در مـورد آینـده
الزم است تا مشخص شود که آیا مداخالت هدفمنـد
در مــورد الگوهــای حرکتــی و اخــتالالت ناکارآمــد
میتوانند بهطور مؤثری افـراد "پـیش تـوانبخشـی"
را انجام دهند و میران آسـیبهـای بعـدی را کـاهش
دهند .این به حفظ قدرت کمک میکند[.]00

آزمونی است که درت (اسکات و النچ) ،انعطافپذیری
(باال آوردن فعال پا) در اندام تحتانی را مـورد ارزیـابی
قرار میدهد .درنتیجه نمره باالتر در آزمون غربالگری
عملکرد حرکتی میتواند با تعادل پویای بهتری همراه
باشد .همچنین تعادل پویای  Yنیازمند کنترل عصـبی
عضــالنی بــرای موقعیــت مناســب مفصــل و ق ـدرت
ساختمان عضالنی اطراف مفصل حین انجـام آزمـون
است که همراستا با تحقیق حاضر است.
اول مستد و همکاران در مطالعه خود دریافتند که پای
اتکا حین انجام آزمون Yنیازمند دورسی فلکش مـچ
پا ،فلکـش زانـو و فلکـش ران اسـت بنـابراین انـدام
تحتانی نیازمند دامنه حرکتی مناسب ،قـدرت ،فعالیـت
گیرندههای عمقی و کنترل عصبی -عضالنی است .با
توجه به اینکه غربالگری عملکرد حرکتی آزمونی است
که هماهنگی عصبی -عضالنی (گام بـرداری از روی
مــانع ،اســکات ،النــچ و شــنای پای ـداری) را ارزی ـابی
میکند .مطابق این یافتهها مـیتـوان نتیجـه گرفـت،
کســب نمــره بهتــر در غربــالگری عملکــرد حرکت ـی
رابطهی مستقیم با تعادل پویـای  Yدر کارکنـان آجـا
دارد[]02
پرش تکپـا 7 ،متـر پـرش مجموعـهای از دادههـای
هنجاری دارند که برای جمعیتهای سـالم و فعـال و
بازیکنــان نخبــه فوتبــال ایجادشــده اســت .نمونــه
ارزیابی شده برای این مطالعه شـامل اعضـای وظیفـه
فعال در کارکنان ستاد بود ،اکثر شرکتکنندگان خـود
را فعال یا بسیار فعال توصیف کردند و اظهـار داشـتند
که بیشتر از چند سال است که بهطـور مـداوم ورزش
میکنند .تحقیقات بیشتر با جمعیت نظامی متنوعتـری
برای تعیین اینکه آیا این یافته ها برای تخصص هـای
مختلف شغلی نظامی یا کسانی که سطح فعالیتهـای
متفاوتی دارند قابل تعمیم اسـت موردنیـاز اسـت[.]01
درنهایت  ،دادههای هنجاری مبتنی بر سـن ،سـابقه و
تخصص شغلی ممکن است برای استفاده دقیق از این
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