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چکیده
با توجه به ضرورت توجه به غربالگری آسیبها ،هدف مطالعۀ حاضر مقایسۀ امتیازات آزمونهای غربالگری حرکتی عملکردی افراد فعال و غیرفعال است.
جامعۀ آماری تحقیق را دانشجویان مرد دانشگاهی در دامنۀ سنی  11تا  22سال تشکیل دادند که از بین آنها  25دانشجو (22فعال و  22غیرفعال) انتخاب شدند.
از آزمونهای غربالگری حرکتی عملکردی کوک برای غربالگری حرکتی عملکردی استفاده شد .بعد از تعیین نرمالبودن نمرات کلی  ،FMSبرای تجزیه و
تحلیل دادهها از آزمون تی مستقل در برنامۀ  SPSSنسخۀ  11و در سطح معنیداری  5/52استفاده شد .طبق یافتههای این تحقیق ،نمرات کلی  FMSدر بین
افراد فعال و غیرفعال اختالف معنیداری داشت ( .)P=5/551نقطۀ برش برای همه آزمودنیها برابر  11بهدست آمد .نمرات آزمونهای تحرکپذیری شانه و
باالآوردن فعال پا در افراد فعال و غیرفعال اختالف معنیداری نداشت ،اما نمرات پنج آزمون دیگر اختالف معنیداری نشان داد .این مطالعۀ آیندهنگر نشان
میدهد که با توجه به نمرۀ کلی  ،FMSافراد غیرفعال نسبت به افراد فعال درمعرض آسیبدیدگی بیشتری قرار دارند .نمرۀ کلی  FMSیک پیشبینیکنندۀ
آسیب در افراد فعال و غیرفعال است.
کلیدواژهها :آزمونهای غربالگری حرکتی عملکردی ،افراد فعال ،افراد غیرفعال ،آسیبدیدگی.
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Abstract
Due to the necessity of screening injury the aim of this study was to screen the scores of Functional
movement screening tests in active and inactive subject. The study population consisted of University
Students aged 18 to 25 years out of which 50 students (25 active and 25 inactive) were selected. Functional
Movement Screen by Cook were used for functional screening. After the normality of the overall scores for
FMS, Independed-Samples T-Test was used in SPSS (version 16) to analyze the data at significant level of
0/05. According to the findings, overall scores of FMS was significantly different between active and inactive
subjects (P=0/001). Cut-off point of 17 was obtained for all subjects. There was no significant difference in
shoulder mobility and straight leg raise test scores in the active and inactive people but there was significant
difference among the scores of other five tests This prospective study shows that due to the overall score
FMS inactive people than in active people are more prone to injury.
Keywords: Functional Movement Screening Tests, Active Subjects, Inactive Subjects, Injury.

مقدمه

امروزه ،با افزایش ماشینیشدن و کاهش فعالیت بدنی منظم ،استفادۀ افراد از سیستم اسکلتی-عضالنی کاهش
یافته که میتواند خطری برای سالمتی باشد .با انجام فعالیت ورزشی ،فرد میتواند از زندگی سالم برای خود،
خانواده و جامعه بهرهمند شود .ازطرفی ،فعالیت ورزشی یکی از بزرگترین علتهای آسیبدیدگی است که
ممکن است به ازدستدادن زمان کاری ،هزینههای درمانی سنگین و وقفۀ دائمی در شرکت در فعالیتهای
ورزشی منجر شود ( .)1،2امروزه ،در سایۀ تحقیقات و پیشرفت علم ،کیفیت مهارتهای ورزشی رو به افزایش
behboodian_n1368@yahoo.com*.
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است و سطح رقابتهای ورزشی بههم نزدیک شده است .در جهان امروز ،متخصصان و کارشناسان ورزشی
در پی بهرهگیری از یافتههای علمی برای آمادهسازی هرچه بیشتر ورزشکاران حرفهای هستند تا آنان در رقابت-
های دشوار ملی ،جهانی و المپیک به موفقیت دست پیدا کنند ()8؛ بنابراین ،متخصصان و کارشناسان ورزشی
و حتی خود ورزشکاران درپی این هستند که عالوهبر پیشگیری از آسیب ،که به تحمیل هزینههای سنگین
درمانی بر فرد و خانواده و بازماندن از فعالیت جسمانی و ورزش منجر میشود ،بتوانند در رقابتهای ورزشی
حضور قوی داشته باشند .آسیبها باید بهطور مؤثر درمان شوند تا در اولین فرصت امکان انجام مجدد فعالیت-
های ورزشی فراهم شود؛ چراکه بیتحرکی باعث کاهش انگیزه برای مشارکت در فعالیتهای بدنی میشود که
آمادگی جسمانی را نیز کاهش میدهد .ازاینرو ،فعالیت بدنی برای سالمتی ضروری است و اندامهای بدن
انسان درصورت داشتن فعالیت بدنی منظم ،سالمتی خود را حفظ میکنند ،قوی میشوند و باعث افزایش طول
عمر میشوند ( .)4مهمترین علل بروز آسیبهای بدنی ،گرمنکردن بدن ،نداشتن آمادگی جسمانی ،محیط
نامناسب ورزشی ،ابزار غیراستاندارد و شدت برخوردهای بدنی ورزشکاران است ( .)2چنانکه در تحقیقات
نشان داده شده است ،اغلب ورزشکاران بعد از آسیب بهسختی به عملکرد کامل ورزشی قبل از آسیب خود
برمیگردند ( .)1با توجه به احتمال وقوع آسیبدیدگیها که سبب اختالل در حرکت میشود ،نقش و اهمیت
راهکارهای پیشگیرنده از آسیب پررنگتر میشود .همچنین ،ازآنجاکه سالمتی افراد ورزشکار و غیرورزشکار
در فعالیتهای ورزشی از اهمیت ویژهای برخوردار است ،یافتن راهکارهای پیشگیریکننده از آسیبهای
ورزشی ،که یکی از آنها غربالگری قبل از ورزش است ،درخور بررسی است.
آزمونهای مختلفی برای غربالگری ورزشکاران انجام میشود که یکی از شناختهترین آنها آزمونهای غربال-
گری حرکتی عملکردی 1کوک و همکاران ( )2551است .غربالگری حرکتی عملکردی یا  FMSبه توسعۀ
الگوهای حرکتی اساسی افراد میپردازد که حاوی هفت آزمون است که برای هر آزمون نمرات خاص و نمرات
کلی داده میشود .هفت آزمون شامل آزمونهای اسکوات عمیق ،گام از روی مانع ،النچ ،تحرکپذیری شانه،
باال آوردن فعال پا ،شنای پایداری و پایداری چرخشی از صفر تا سه است که بهوسیلۀ آزمونگر نمرهگذاری
میشوند .هر آزمون برای تحرک و پایداری مفاصل خاص مانند هماهنگی زنجیرۀ حرکتی خاصی طراحی شده
است ( .)1،1مجموع امتیازات در این آزمون  21است که امتیاز کمتر از  14طبق گزارش تحقیقات ،فرد را مستعد
آسیب میسازد ( .)9مطالعاتی که ارتباط بین  FMSو وقوع آسیبها را بررسی کردند امتیازات  FMSرا عامل
پیشبین جهت وقوع آسیب معرفی میکنند .در مطالعۀ زارعی و همکاران ( )2512گزارش شد امتیاز کمتر از
 14با افزایش احتمال وقوع آسیب در افراد نظامی مرتبط است ،بهطوری که سربازانی که نمرۀ آزمون FMS
آنها کمتر از  14بوده است 2/1 ،برابر بیشتر نسبت به بقیۀ سربازان مستعد بروز آسیب اندام تحتانی بودند (.)15
چندین مطالعۀ آیندهنگر گزارش کردند که مجموع نمرۀ  14یا کمتر از  14برای  FMSبا افزایش خطر برای
آسیب در فوتبالیستهای حرفهای آمریکایی ،ورزشکاران زنان دانشگاهی ،افسران نیرویی دریایی و آتشنشانها
1. Functional Movement Screen
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است ( .)11-13در مطالعهای دیگر نورمهایی برای نمرات کلی  FMSشناسایی کردهاند که نمرۀ نرمال FMS
در افراد سالم اما آموزشندیده دامنهای از  14/14±2/12تا  12/1±1/9امتیاز بود ( .)14 ,15درمجموع ،بهنظر
میرسد اکثر آسیبدیدگیهایی که هنگام ورزش ایجاد میشود بهعلت فشار غیرعادی است که به استخوانها،
عضالت و بافتهای عضالنی-اسکلتی دیگر تحمیل میشود که یکی از اصول اصلی  FMSهم این است که
درجۀ شیوع الگوهای جبرانی آسیبزا را اندازهگیری میکند ( .)11با توجه به اینکه غربالگری آسیب از
ضرورتهای اصلی ،هم در افراد فعال جامعه و هم افراد غیرفعال است ،هدف مطالعۀ حاضر مقایسۀ امتیازات
آزمونهای غربالگری حرکتی عملکردی افراد فعال و غیرفعال بود.
روششناسی

جامعۀ آماری تحقیق حاضر را دانشجویان مرد دانشگاهی در دامنۀ سنی  11تا  22سال تشکیل دادند که از بین
آنها  25دانشجو (22فعال و  22غیرفعال) بدون سابقۀ آسیبدیدگی در یک سال گذشته برای مشارکت در این
تحقیق انتخاب شدند .تمام آزمودنیها موافقت خود را با مشارکت در این پژوهش اعالم کردند .دستگاهها و
وسایل الزم برای اندازهگیری شامل دوربین فیلمبرداری دیجیتال (جهت تحلیل حرکات) ،میلۀ یکمتری ،متر
نواری ،مانع و نرمافزار زاویهسنج جهت بررسی سکانسها الزم بود .سطح فعالیت بدنی آزمودنیها براساس
گزارشهای پژوهشی رجالی و مستأجران ( )2515و صالحزاده و همکاران ( )2511تعیین شد؛ بنابراین ،افراد
ورزشکار فعال کسانی بودند که در هفته ،دستکم سه جلسه و هر جلسه یک تا یکونیم ساعت به فعالیت
ورزشی می پرداختند و افراد غیرفعال (غیرورزشکار) نیز شامل کسانی بود که فاقد هرگونه فعالیت ورزشی
منظمی بودند ( .)17 ,18در این تحقیق برای غربالگری عملکردی از آزمونهای  FMSکوک و همکاران
( )2551استفاده شد .افراد در صورت انجام صحیح و بدون حرکات جبرانی آزمونهای اسکوات عمیق ،گام از
روی مانع ،آزمون النچ و آزمون پایداری چرخشی  8امتیاز ،و در صورت انجام حرکت با حرکات جبرانی 2
امتیاز کسب میکردند .ناتوانی در انجام حرکت بدون حرکات جبرانی  1امتیاز برای فرد به همراه داشت و در
صورت احساس درد حین انجام حرکت یا انجام آزمون آشکارسازی آزمودنی امتیازی دریافت نمیکرد (.)19
در اجرای آزمون دیپ اسکوات ،درحالیکه پاهای آزمودنی بهاندازۀ عرض شانه باز بود و جهت انگشتان پا به
سمت جلو بود میایستاد ،سپس درحالیکه شانهها و آرنج در زاویۀ  95درجه قرار داشت ،چوب موازنه را با
دو دست بهطور افقی باالی سر نگه میداشت .درحالیکه پاشنهها به زمین چسبیده و چوب موازنه را باالی سر
نگه داشته بود ،بدون اینکه تعادل او به هم بخورد ،تا حد امکان بهسمت پایین حرکت میکرد ،سپس به حالت
اولیه بازمیگشت .حرکت صحیح زمانی انجام میشد که باالتنه با درشتنی موازی باشد ،رانها موازی با زمین
باشند ،زانوها دقیقا باالی پاها قرار گیرند و میله با زمین موازی باشد (شکل.)1
برای اجرای آزمون گام از روی مانع ،درحالیکه انگشتان پاهای آزمودنی با پایههای مانع در تماس بودند ،پشت
مانع قرار میگرفت .سپس چوب موازنه را با دو دست میگرفت ،آن را از بین شانهها عبور میداد و پشت
گردن خود قرار میداد .درحالیکه پوسچر خود را حفظ میکرد ،پای راست خود را بلند میکرد و از روی مانع
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گام برمیداشت ،با اطمینان از اینکه پای خود را به سمت ساق پا بلند کرده است ،راستای پا ،مچ پا ،زانو و لگن
را بدون برهمخوردن تعادل حفظ میکرد .سپس ،کف زمین را با انگشت شست پا لمس میکند و بدون مکث
بالفاصله به حالت اولیه بازمیگشت .این آزمون برای هر دو پا انجام شد .حرکت صحیح زمانی انجام میگرفت
که مفاصل ران ،زانوها و مچ پاها در یک راستا باشد و در صفحۀ ساجیتال حرکتی در ناحیۀ کمر اتفاق نیفتد و
میله و مانع با هم موازی باشند (شکل .)2آزمودنیها برای اجرای آزمون النچ بایست چوب تعادل را بهنحوی
نگه میداشتند که با پشت سر ،قسمت فوقانی پشت و باسنها در تماس باشد .در این وضعیت دست راست
بایست پشت گردن و دست چپ پشت کمر قرار میگرفت .در این حالت ،آزمودنی یک گام به جلو برمیداشت.
این حرکت برای هر دو پا انجام شد .حرکت صحیح زمانی انجام میگرفت که میله در تماس با ستون فقرات
در وضعیت بازشده باشد .حرکتی در ناحیه تنۀ اتفاق نمیافتاد .میله و پاها در صفحۀ ساجیتال باقی میماندند و
زانو پشت پاشنه پای جلویی را لمس میکرد (شکل .)8برای انجام آزمون دامنۀ حرکتی شانه ،فرد درحالیکه
پاها در کنار هم و دستها در کنار بدن آویزان بودند ،میایستاد .انگشتان خود را دور شستها حلقه و دست
خود را مشت میکرد .سپس مشت دست راست خود را باالی سر میبرد و تا حد امکان پایین میآورد ،درحالیکه
همزمان دست چپ مشت میکرد و خود را از پشت کمر تا حد امکان به سمت باال حرکت میداد .در این
آزمون ،اگر مشتها در فاصلۀ  25سانتیمتری یا کمتر قرار میگرفت  8امتیاز به فرد تعلق میگرفت ،اما اگر
مشتها در فاصلۀ  25تا  85سانتیمتری هم قرار میگرفت  2امتیاز و درصورتیکه مشتها در فاصلۀ بیش از
 85سانتیمتری قرار میگرفت 1 ،امتیاز به فرد داده میشد (شکل.)4
در آزمون باالبردن مستقیم پا بهصورت فعال ،آزمودنی خوابیده به پشت دراز میکشید .در این حالت جهت
انگشتان پا رو به باال بود .هر دو دست در کنار بدن و کف دستها رو به زمین قرار میگرفت .آزمودنی انگشتان
پای راست خود را به سمت ساق پا خم میکرد (دورسی فلکشن) و بدون خمکردن زانو تا حد امکان پا را باال
میآورد ،درحالیکه پای چپ با زمین در تماس بود .این آزمون برای هر دو پا انجام شد .اگر مچ پا یا سر میله
بین نقطۀ میانی ران و خار قدامی فوقانی لگن قرار میگرفت  8امتیاز برای آزمودنی در نظر گرفته میشد ،اما
اگر مچ پا یا سر میله بین نقطۀ میانی ران و وسط کشکک یا خط مفصلی زانو قرار میگرفت  2امتیاز و درصورتی-
که مچ پا یا سر میله در نقطهای پایینتر از وسط کشکک یا خط مفصلی زانو قرار میگرفت امتیاز  1به فرد داده
میشد (شکل .)2برای اجرای آزمون شنای پایداری تنه ،آزمودنی در موقعیت شنا روی دستها قرار میگرفت،
درحالیکه دستها روبهروی سر قرار داشتند و انگشتان پا با زمین در تماس بودند ،بدون خمکردن تنه یا زانوها
بهصورتیکه ستون فقرات و اندام تحتانی در یک راستا بودند ،آرنج را خم و بهسمت پایین حرکت میکرد،
سپس به وضعیت اولیه برمیگشت .اگر آزمودنیها میتوانستند یک تکرار را در وضعیتی که شست دستها به
موازات پیشانی بود انجام بدهند  8امتیاز دریافت میکردند .درصورتیکه یک تکرار را در وضعیتی که شست
دستها به موازات چانه بود ،انجام میدادند  2امتیاز و اگر ستون فقرات را در راستای اندام تحتانی قرار نمیدادند
 1امتیاز دریافت میکردند (شکل .)1برای اجرای آزمون پایداری چرخشی آزمودنی در حالت چهاردستوپا
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روی زمین قرار میگرفت .در این وضعیت ،دست ،زانو و انگشتان پای یک سمت از بدن از روی زمین بلند
میشد .در این حالت ،دست و پای راست را به هم نزدیک میکرد ،آرنج دست راست خود پای راست خود
را لمس میکرد ،سپس دست راست خود را به سمت جلو و همزمان پای راست خود را به سمت عقب باز
میکرد .این حرکت برای سمت مخالف نیز انجام شد .حرکت صحیح زمانی انجام میگرفت که ستون فقرات
به موازات زمین بود ،زانو و آرنج با همدیگر تماس پیدا میکردند و هیچگونه تماسی با زمین نداشتند (شکل.)1
جدول .4تصاوير آزمونهاي غربالگري حرکتي عملکردي

شکل .1آزمون دیپ اسکوات.

شکل .2آزمون گام از روی مانع.

شکل .3آزمون النچ.

شکل .4آزمون دامنه حرکتی شانه.

شکل .5آزمون باال بردن مستقیم پا بصورت

شکل .6آزمون شنای پایداری تنه.

فعال.

شکل .7آزمون پایداری چرخشی.
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برای نرمالکردن دادهها از آزمون کولموگروف_اسمیرنوف استفاده شد .بعد از تعیین نرمالبودن نمرات کلی
 FMSاز آمار پارامتریک و برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون تی مستقل استفاده شد .همچنین ،برای بررسی
مقایسۀ هریک از آزمونهای  FMSبین دو گروه فعال و غیرفعال از آزمون تی مستقل استفاده شد .برای مقایسۀ
امتیازات  FMSدر دو گروه فعال و غیرفعال با نقطۀ برش  ،11از آزمون تی یکنمونهای استفاده شد .دادهها
بهوسیلۀ برنامۀ  SPSSنسخۀ  11و در سطح معناداری  5/52تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها

میانگین نمرات  FMSدر افراد فعال برابر  11/22با انحراف استاندارد  1/12و برای افراد غیرفعال  14/22با
انحراف استاندارد  1/82بود .فراوانی و درصد نمرات مختلف برای هر آزمون در جدول  2آمده.
جدول .3فراواني و درصد نمرات آزمودنيها
پایداری

شنای

باالآوردن

تحرکپذیری

چرخشی

پایداری

فعال پا

شانه

5

(1)%4

5

5

5

(1)%82

(18)%22

(1)%24

(2)%25

(19)%11

(1)%21

(11)%11

(11)%44

(19)%11

(25)%15

(1)%24

(11)%12

(8)%12

( 2 )% 1

(1)%21

5

(1)%4

(4)%11

(1)%4

(11)%12

1

(21)%14

(11)%12

(1)%21

(2)%25

(21)%14

(11)%11

(1)%21

2

( 2 )% 1

5

(11)%12

(19)%11

5

(1)%21

5

8

النچ

عبور از

اسکوات

مانع

عمیق

5

(2)%25

1

(11)%11

2
8

نمره

گروه

فعال

غیر فعال

حداکثر نمرۀ آزمودنیها  19بود که شامل  1درصد افراد میشد و کمترین نمرۀ آزمودنیها  11بود که  2درصد
افراد را شامل میشد .در بین افراد فعال نمره  11و در بین افراد غیرفعال نمرۀ  12بیشترین فراوانی را به خود
اختصاص داد (نمودار.)1

نمودار .4فراواني نمرات غربالگري عملکردي براي آزمودنيها
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نقطۀ برش برای همۀ آزمودنیها برابر  11در نظر گرفته شد ( )25و برای مقایسۀ امتیازات  FMSدر دو گروه
فعال و غیرفعال با نقطۀ برش  ،11از آزمون تی یکنمونهای استفاده شد؛ بدینمعنی دانشجویانی که نمرات
 FMSآنها کمتر از  11باشد بیشتر مستعد آسیب هستند 44 .درصد از افراد فعال نمرۀ  11یا کمتر از  11و 21
درصد هم باالی  11در آزمون  FMSکسب کردند .همۀ افراد غیرفعال نیز دارای نمرۀ  11یا کمتر از  11بودند
(جدول.)2
جدول  .0تعيين نقطه پرش براي افراد فعال و غيرفعال
نمرات

افراد فعال

افراد غیرفعال

11 ≤ FMS

11

22

11 < FMS

14

5

طبق نتایج بهدستآمده از آزمون تی در سطح معناداری  ،5/52بین نمرات کلی  FMSدر دو گروه فعال و
غیرفعال اختالف معناداری مشاهده شد( ،)P=5/551بهطوریکه میانگین نمرات گروه فعال  25درصد بیشتر از
گروه غیرفعال بود .طبق نتایج آزمون تی مستقل بین نمرات آزمونهای تحرکپذیری شانه ( )P=5/221و
باالآوردن فعال پا ( )P=5/128در افراد فعال و غیرفعال اختالف معناداری وجود نداشت ،اما نمرات آزمونهای
اسکوات عمیق ( ،)P=5/551گام از روی مانع ( ،)P=5/551النچ ( ،)P=5/552شنای پایداری ( )P=5/558و
پایداری چرخشی ( )P=5/552در افراد فعال و غیرفعال اختالف معناداری نشان داد.
بحث

همانطور که قبال ذکر شد FMS ،برای ارزیابی ثبات تنه و کیفیت حرکت توسعه پیدا کرده است .درحالیکه
هدف نهایی انجام حرکات عملکردی ،پیشبینی آسیبهای غیرتماسی در ورزشکاران بود .مجموع نمرۀ FMS
برای شناسایی خطر آسیب در افراد مختلفی استفاده شده است ( .)9 ,11مسلما کاهش ثبات تنه و کیفیت حرکت
افراد سبب کاهش نمرات  FMSآنها خواهد شد و این موجب آسیبدیدگی افراد میشود .همچنین ،مطالعات
قبلی نشان دادند افرادی که نمرات  FMSکمتری کسب کردهاند ،در هنگام انجام حرکات و تمرینات ،الگوهای
حرکتی جبرانی برای انجام حرکات بهینه اتخاذ میکنند و این مسئله نشان میدهد نیروی اضافی بر برخی
ساختارهای بدن وارد میشود و در نتیجه احتمال بروز آسیب باال میرود ( .)21نتایج این تحقیق نشان داد که
افراد فعال نمرات  FMSبیشتری نسبت به افراد غیرفعال کسب کردند که از لحاظ آماری هم اختالف معناداری
مشاهده شد .در این تحقیق نمرۀ  11به عنوان نقطۀ برش برای تشخیص آسیبها در نظر گرفته شد .لطافتکار
و همکاران ( )2514و پیت و همکاران ( ،)2551نمرۀ  11را نقطۀ برش معرفی کرده بودند ( .)22،25اما در
تحقیقات دیگر نمرۀ  14استفاده شده بود ( .)9از علل این تفاوت میتوان به متفاوتبودن روش اجرا ،تفاوت
در سطح رقابتی و مهارتی افراد ،توانایی عملکردی ،رشتۀ ورزشی ،نوع فعالیت و تفاوت در نمونههای تحقیق
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حاضر اشاره کرد .از طرف دیگر ،تفاوت در تعریف آسیب نیز میتواند یکی دیگر از علل تفاوت بین یافتههای
تحقیقات مختلف باشد .همانگونه که گفته شد ،طبق نتایج آزمون ناپارامتریک ،نمرات آزمونهای تحرکپذیری
شانه و باال آوردن فعال پا در افراد فعال و غیرفعال اختالف معناداری نداشت .همچنین ،رتبههای میانگین به-
دستآمده در این دو آزمون نزدیک به هم بودند و با هم اختالف جزئی داشتند .ازآنجاییکه آزمون تحرکپذیری
شانه دامنۀ حرکتی شانه را بهصورت دوطرفه و متقابل ارزیابی میکند و این آزمون به حرکت طبیعی کتف و
بازشدن ستون فقرات نیاز دارد و آزمون باالآوردن فعال پا انعطافپذیری عضالت همسترینگ و دوقلو _ نعلی
را بهصورت فعال ارزیابی میکند و توانایی اجرای این آزمون به انعطافپذیری عملکردی عضالت همسترینگ،
گلوتئال و ایلیوتیبال باند نیاز دارد ( )21و با توجه به معیارهای ورود به تحقیق که سیستم اسکلتی _ عضالنی
آزمودنیها دچار آسیب نشده باشند ،میتوان نتیجه گرفت که سطح فعالیت افراد بر نتایج این دو آزمون بین دو
گروه فعال و غیرفعال تأثیر معناداری ندارد.
در نمرات آزمون های اسکوات عمیق ،گام از روی مانع ،النچ ،شنای پایداری و پایداری چرخشی تنه در افراد
فعال و غیرفعال اختالف معناداری نشان داده شد و رتبههای میانگین این پنج آزمون از آزمونهای FMS
اختالف معناداری با هم داشتند؛ به این معنا که رتبۀ میانگین افراد فعال بیشتر از رتبۀ میانگین افراد غیرفعال بود.
بیشترین فاصله بین رتبۀ میانگین افراد فعال و غیرفعال در آزمون پایداری چرخشی تنه مشاهده شد .ازآنجاکه
آزمون شنای پایداری ثبات تنه را در صفحۀ ساجیتال ارزیابی میکند و آزمون پایداری چرخشی تنه مجموعۀ
حرکاتی است که به هماهنگی عصبی  -عضالنی نیاز دارد و این آزمون ثبات تنه را در ترکیب با حرکات
اندامهای فوقانی و تحتانی ارزیابی میکند ،میتوان عملکرد ضعیف در این دو آزمون را به ثبات ضعیف
تثبیتکنندههای تنه نسبت داد ( .)21ازآنجاکه اکثر فعالیتهای عملکردی در ورزش نیازمند تثبیتکنندههای تنه
است این مسئله بهوجودمی آید که اگر تنه ثبات کافی در فعالیتهای ورزشی نداشته باشد ،به عملکرد ضعیف
و افزایش پتانسیل آسیب منجر میشود و با افزایش فعالیت ورزشی و تحریک سیستم عصبی _ عضالنی،
هماهنگی عصبی _ عضالنی افزایش مییابد؛ در نتیجه ،اختالف معناداری در نتایج این دو آزمون در افراد فعال
و غیرفعال ایجاد میشود و احتمال وقوع آسیبدیدگی در افراد غیرفعال افزایش مییابد .آزمون اسکوات عمیق
نیازمند بسیاری از حرکتهای قدرتی مربوط به اندام تحتانی است .این آزمون برای ارزیابی دوطرفه و تحرک
عملکردی مفاصل ران ،زانو و مچ پا بهکار میرود .آزمون گام از روی مانع به هماهنگی و ثبات مناسب بین
مفصل ران و تنه در طول حرکت قدمزدن و نیز توانایی ایستادن روی یک پا نیاز دارد .این آزمون تحرک
عملکردی دوطرفه و ثبات مفاصل ران ،زانو و مچ پا را ارزیابی میکند .آزمون النچ اندام تحتانی را در وضعیت
متداول قیچیوار قرار میدهد .این آزمون حرکت و ثبات مفاصل ران ،زانو و مچ پا و انعطافپذیری عضالت
چهارسر رانی را ارزیابی میکند ،میتوان گفت عملکرد ضعیف در این سه آزمون مربوط به محدودیت ثبات،
محدودیت کنترل حرکتی و تعادل ناکافی است ( .)28با توجه به موارد ذکرشده ،آزمونهای اسکوات عمیق،
گام از روی مانع و النچ ،قدرت اندام تحتانی و ثبات مفاصل ران ،زانو و مچ پا را ارزیابی میکنند و با توجه به
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اینکه عدم فعالیت بدنی به ضعف عضالنی و کاهش قدرت عضالت منجر میشود و محدودیت ثبات و کنترل
حرکتی و تعادل ناکافی را بهدنبال دارند ،میتوان گفت افراد فعال بهتر از افراد غیرفعال این سه آزمون را اجرا
میکنند .در یک تحقیق پژوهشی از امیری و مقربی منظری ( )2514نشان داده شد که بین افراد فوق فعال ،فعال
و غیرفعال در تعادل ایستا و پویا ،بهصورت جداگانه ،تفاوت معناداری وجود دارد ( .)24با توجه به این تحقیق
میتوان گفت که تعادل ایستا و پویای افراد فعال نسبت به افراد غیرفعال بهتر است .با درنظرگرفتن اینکه اجرای
مناسب آزمونهای  FMSنیازمند تعادل ایستا و پویای مناسب است ،افراد فعال نسبت به افراد غیرفعال نمرات
 FMSبیشتری را کسب خواهند کرد که در تحقیق حاضر نیز نمرات  FMSدر بین افراد فعال و غیرفعال
اختالف معناداری نشان داد .با توجه به موارد ذکرشده ،افرادی که نمرات  FMSبیشتری کسب میکنند ،نسبت
به افرادی که نمرات  FMSکمتری کسب میکنند ،از قدرت ،هماهنگی عصبی _ عضالنی ،ثبات و تعادل
بیشتری برخوردارند ،اما انعطافپذیری نمیتوان گفت افراد با نمرات  FMSبیشتر نسبت به افراد با نمرات
 FMSکمتر از انعطافپذیری بیشتری برخوردارند .درنتیجه ،آزمون  FMSابزار ارزیابی مؤثری برای شناسایی
عامل خطر و جلوگیری از آسیب است ،ولی بهتر است هر آزمون  FMSارزش منحصربهفرد خود را داشته
باشد و موقعی که نمرات  FMSرا تفسیر میکنیم ،بهجای تفسیر مجموع نمرات ،به تفسیر نمرات تکتک
آزمونهای  FMSبپردازیم.
نتیجهگیری

این مطالعۀ آیندهنگر نشان داد که با توجه به نمرۀ کلی  ،FMSافراد غیرفعال نسبت به افراد فعال درمعرض
آسیبدیدگی بیشتری قرار دارند .این ما را به این باور میرساند که پیشگیری از آسیبها با تنظیم برنامههای
غربالگری و تمرینی اولیه راه امیدوارکنندهای است که میتوان برای افراد جامعه در نظر گرفت .بنابراین،
گنجاندن یک فعالیت بدنی در قالب تمرین برای پیشگیری از آسیب در افراد جامعه میتواند مفید باشد.
اظهارنظر دقیق در این زمینه نیازمند تحقیقات بیشتر با جامعۀ آماری متفاوت و نمونههای بیشتر است .پیشنهاد
میشود در مطالعهای به بررسی عملکرد افراد در دامنههای سنی گوناگون ،رشتههای ورزشی مختلف و در حجم
نمونههای بیشتر به اجرای آزمونهای هفتگانه FMS ،پرداخته شود.
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