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Abstract
The aim of this study was to compare the effect of core stability and neuromuscular
exercises on functional movement screening (FMS) of male wrestlers aged 9-12 years.
The statistical population of this quasi-experimental study was 9-12-year-old male
wrestlers, and the sample was selected 45 wrestlers in Esfarayen using pre- and post-test
design. After performing the FMS, they were randomly divided into three groups: control,
experimental1 and experimental2. The control group performed routine wrestling,
experimental1 neuromuscular and experimental2 core stability exercises for 6 weeks.
Paired t-test and analysis of covariance were used to analyze the data. The overall results
showed the effect of core stability and neuromuscular exercises on wrestlers' FMS.
Therefore, coaches are advised to use these exercises in wrestlers' training programs due
to the importance of the FMS test in pre-season evaluations and the prevention of sports
injuries.
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Introduction
Successful participation in the sport over a competitive season requires the
development and maintenance of multiple aspects of physical performance.
Investigators have documented changes in physical performance measures such
as anthropometric changes, performance variables and normal physiological
responses for an athletic season (1). The existing data indicate that the result of
the functional movement screen (FMS) test influences the likelihood of
subsequent injury in professional athletes. Therefore, exercises increasing test
scores of the FMS may be useful at various stages of sports activity (2). The FMS
is a popular test to evaluate the degree of painful, dysfunctional, and asymmetric
movement patterns (3). Despite great interest in the FMS, there is no more
research on wrestlers' FMS scores. The aim of this study was to compare the effect
of core stability and neuromuscular exercises on FMS of 9-12-year-old male
wrestlers.
Methods
The present study was a quasi-experimental study with pre- and post-test design.
The statistical population of the current study was 9-12-year-old male wrestlers,
and the sample consisted of 45 wrestlers in Esfarayen. After performing the FMS,
they were randomly divided into three groups: control, experimental1 and
experimental2. The control group performed routine wrestling, experimental1
neuromuscular and experimental2 core stability exercises for 6 weeks. Paired ttest and analysis of covariance (ANCOVA) were used to analyze the data. A total
of 45 subjects were calculated based on the Power3 G sample size determination
software and taking into account the parameters of effect size = 0.7, alpha
coefficient = 0.05 and test power = 0.8. Subjects were 45 male wrestlers aged 9 to
12 years who were randomly divided into three groups of control, experimental 1
(neuromuscular training) and experimental 2 (core stability training) after
selection and initial evaluations using dice throwing. Thus, 1 and 2 dice numbers
for the control group, 3 and 4 dice numbers for the experimental neuromuscular
group and 5 and 6 dice numbers for the experimental group were considered core
stability.

Results
The results of a correlated t-test to evaluate the effect of the core and
neuromuscular stability training program on the overall FMS score showed the
effect of these training programs on the overall FMS score. The results of
ANCOVA suggested that after controlling the effect of pre-test, there was a
significant difference in post-test between the three groups of control,
experimental core stability and neuromuscular stability. The least significant
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difference (LSD) test was used to compare the two groups. The results of the LSD
post hoc test indicated a significant difference between the control group-core
stability training (P≤0.01) and the control group-neuromuscular training (P≤0.01).
The increase in the overall FMS score in the core stability-training group was
greater than the other two groups. Moreover, the results indicated better
performance in the neural exercise group.

Discussion
Explaining the results, it can be said that weakness in the muscles of the upper
torso is a variable to cause instability in the spine, so the movement is done
incorrectly and non-functionally, the movement pattern and neuromuscular
coordination are reduced, and the risk of injury to the spine increases (4).
Therefore, it can be concluded that facilitating the simultaneous contraction of the
muscles around the lumbar vertebrae such as the oblique, transverse abdominal
muscles, multi-head and straightening of the spine, as well as increasing the
strength and coordination between these muscles may increase the stability of the
vertebrae (5). Core stability is the control and coordination of the hip and pelvic
girdle and has three central levels in which these three levels interact and work
together. These three levels include local vertebral control, lumbar-pelvic control,
and postural control. Dysfunction in any of these three parts can affect the other
parts in the motor chain. For example, impaired local control of the vertebrae and
lumbar-pelvic control can ultimately affect posture control and overall body
balance. Loss of posture control may lead to fall and put the individual at risk as
well as increase the likelihood of lower limb injury. On the unstable surface is
noted to improve the strength of the trunk area, followed by the endurance of the
central area (6). The fact that neuromuscular training increases neuromuscular
coordination of trunk and lower limb muscles and increases profundity following
the neuromuscular training protocol may be a reason for increased performance
in FMS tests in the current study.
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر مقایسة اثر تمرینات ثبات مرکزی و عصبی_عضالنی بر آزمون  FMSکشتیگیران پسر
 9تا  12سال است .پژوهش حاضر از نوع نیمهتجربی با طرح پیش و پسآزمون است .جامعة آماری پژوهش را
کشتیگیران پسر  9تا  12سال و نمونههای پژوهش را  45کشتیگیر شهرستان اسفراین تشکیل میدادند که
پس از انجام آزمون  FMSبهصورت تصادفی در سه گروه کنترل ،تجربی  1و تجربی  2تقسیم شدند .گروه
کنترل ،تمرینات رایج کشتی؛ گروه تجربی  ،1تمرینات عصبی-عضالنی و گروه تجربی  ،2تمرینات ثبات مرکزی
را به مدت شش هفته انجام دادند .برای تجریهوتحلیل دادهها از آزمون تی همبسته و تحلیل کوواریانس
استفاده شد .نتایج کلی نشاندهندة اثر تمرینات ثبات مرکزی و عصبی-عضالنی بر  FMSکشتیگیران بود.
ازاینرو ،به مربیان توصیه میشود با توجه به اهمیت آزمون  FMSدر ارزیابیهای پیشفصل و پیشگیری از
آسیبهای ورزشی ،از این تمرینات در برنامههای تمرینی کشتیگیران استفاده کنند.
واژههای کلیدی :تمرینات عصبی-عضالنی ،تمرینات ثبات مرکزی ،آزمون غربالگری حرکت عملکردی،
کشتیگیران
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مقدمه
امروزه ،با توجه به پیشرفتهای سریع و همهجانبة علم ،گسترش تربیتبدنی و ورزش در میان آحاد
مردم از جنبههای مختلف نظیر تندرستی ،تفریحی ،شغلی و قهرمانی بیشازپیش توجه متخصصان و
پژوهشگران تربیتبدنی و علوم ورزشی را به خود جلب کرده است .در این میان ،بررسی علل وقوع و
نحوة پیشگیری از آسیبهای ورزشی همواره بسیار مهم بوده و بخش بزرگی از تالشهای متخصصان
و پژوهشگران را به خود اختصاص داده است (.)1
کشتی یکی از اولین ورزشهایی است که بشر شناخته و همچنان نیز محبوبیت است ( .)2اگرچه
کشتی میتواند آمادگی جسمانی و اعتمادبهنفس را افزایش دهد ،ماهیت دشوار این ورزش به نرخ
شیوع زیادی آسیب ( 9آسیب در هر  1000ورزشکار در معرض آسیب) منجر میشود ( )3و هزینة
کلی آسیب ساالنه در این ورزش بیش از  650میلیون دالر تخمین زده میشود .بیشتر پژهشها نرخ
آسیب زیادی برای کشتی گزارش کردهاند ( .)4طبق پژوهشها دو رشتة کشتی و فوتبال بیشترین
خطر آسیب جدی را در بین ورزشکاران به خود اختصاص میدهند ( .)5پژوهشگران زیادی بر بهبود
قابلیتهای جسمانی در کشتی توجه و تأکید کردهاند .در پژوهشها به توسعة قابلیتهایی مانند قدرت
بازوها ،تنه ،پاها و انعطافپذیری عضالت اشاره شده است .همچنین ،پژوهشگران به عواملی چون قدرت
عضالنی ،قدرت انفجاری ،قدرت در سرعت توجه داشتهاند ( .)5در این میان ،امروزه با توجه به افزایش
وقوع آسیب و اهمیت بهبود عملکرد غربالگری در ورزشهای رقابتی امری شایع است.
آزمونهای غربالگری حرکت عملکردی )FMS( 1اطالعاتی مفید در خصوص حرکت ،ثبات و زنجیرة
حرکتی را فراهم میکند که در نهایت به طراحی الگوهای عملکردی و ضروری منجر میشوند.
آزمونهای غربالگری حرکت عملکردی ،توسط فیزیوتراپیستها و با هدف شناخت اختالالت ،از طریق
مطالعة الگوهای ناهماهنگ حرکتی استفاده میشود .این آزمون برای ارزیابی هماهنگی ،انعطافپذیری
و استقامت ناحیة مرکزی و تنه بهطور فرایندهای مدنظر پژوهشگران قرار گرفته است ( .)6در مطالعهای
که توسط کوک 2و همکاران انجام شد ،نمرة ترکیبی این آزمون بهعنوان معیاری برای پیشبینی خطر
آسیب در ورزشهای مختلف بررسی شد ( .)7,8طبق پژوهشها یکی از مؤثرترین و متداولترین
روشها برای بهبود عملکرد ورزشکاران استفاده از شیوههای تمرینی مناسب است ( .)9یارد و
کاماستوک )2008( 3آسیبهای کشتیگیران آزاد و فرنگی را در طول تورنمنت ملی  2006امریکا
مقایسه کردند و  138آسیب با نرخ آسیب  5/8در  1000ساعت گزارش کردند .نرخ آسیب در هر
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 1000ساعت مسابقه در کشتی آزاد بیشتر از کشتی فرنگی ( )4/6گزارش شد ،اما نرخ آسیب بین
سبکهای کشتی به لحاظ آماری معنادار نبود ( .)2نتایج مطالعهای که در خصوص ارتباط نمرات
آزمون  FMSو سابقة آسیب قبلی کشتیگیران انجام شده است ،نشان داد کشتیگیرانی که سابقة
آسیب قبلی داشتند ،در مقایسه با نفرات بدون آسیب قبلی نمرات  FMSکمتری کسب کردند .بر
اساس نتایج این پژوهش ،پژوهشگران پیشنهاد دادند آزمون  FMSابزاری برای ارزیابی خطر آسیب در
کشتیگیران در نظر گرفته شود و همچنین ،مربیان کشتی در زمینة پیشگیری از آسیبهای ورزشی
و شناسایی ورزشکار مستعد آسیب ،همراستا با آزمایشهای پزشکی ،آزمونهای  FMSرا نیز بهعنوان
ابزاری معتبر به کار گیرند (.)10
ثبات مرکزی جنبهای حیاتی از بدن است؛ زیرا نهتنها قدرت و تعادل را فراهم میکند ،بلکه
پیشبینیکننده و تنظیمکننده یا پیشبرنامهای برای فعالسازی عضالت تنه است که به بدن اجازه
میدهد طی فعالیتهای ضربه ،پرتابی و دویدن اختالالت اسکلتی را کنترل کند .با وجود اینکه مزایای
تمرینات ثبات مرکزی در پیشگیری از آسیبهای ورزشی ،بهبود کمردرد و عملکرد ورزشی بهطور
گسترده گزارش شده ،نتایج پژوهشها دربارة اثر این تمرینات متناقض است ( .)11تمرینات ثبات
ناحیة مرکزی بدن روی مکانیک و پایداری عصبی-عضالنی ناحی مرکزی بدن تأثیرگذار است و
درنتیجه عملکرد اندامهای فوقانی و تحتانی را بهشدت تحت تأثیر قرار میدهد .تمرینات پایداری ناحیة
مرکزی به قدرت ،توسعة ثبات و پایداری مرکز بدن و همچنین توانایی فرد برای حفظ مرکز جرم بدن
در باالی سطح اتکا منجر میشود و تعادل را افزایش میدهد .همچنین بسیاری از صاحبنظران ناحیة
ثبات مرکزی را مؤلفهای کلیدی در بسیاری از عملکردهای ورزشی میدانند .از آنجا که در کشتی
ثبات یکی از مهمترین عوامل است ،کشتیگیران باید ثبات زیادی در ناحیة تنه داشته باشند تا بر
مبنای آن بتوانند از مفاصل اندام فوقانی استفاده کنند و فنون خود را به اجرا بگذارند ( .)12در این
میان تمرینات عصبی-عضالنی نیز یکی از روشهای تمرینی و علمی است که از طریق آن موفقیتهای
چشمگیری نصیب کشتیگیران شده است .تمرینات عصبی-عضالنی شامل تمرینات تعادلی ،چابکی و
پالیومتریک است .این نوع تمرینات همزمان سه قابلیت مهم قدرت ،سرعت و استقامت را بهخوبی
افزایش میدهند و هماهنگی عصب و عضله را تقویت میکنند؛ برای مثال تمرینات عصبی-عضالنی
پالیومتریک ،نوعی تکنیک تمرینی است که ورزشکاران رشتههای مختلف ورزشی برای افزایش قدرت
و توان انفجاریشان انجام میدهند (.)13
تمرینات ثبات مرکزی و انواع تمرینات عصبی-عضالنی در سالهای اخیر محبوبیت زیادی یافتهاند و
در انواع مختلف برنامههای آمادگی جسمانی و رشتههای ورزشی مختلف استفاده شدهاند و همچنین،
نقشی مهم در برنامههای پیشگیری از آسیب و توانبخشی دارند .با توجه به افزایش وقوع آسیبهای
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ورزشی ،امروزه غربالگری پیش از فصل ورزشکاران در ورزشهای رقابتی و حرفهای امری شایع است.
غربالگری بهمنظور پیشگیری از آسیب و همچنین ارتقای راهبردهای اجرا انجام میشود ( .)14کوک
و همکاران )2006( 1با در نظر گرفتن غربالگری پیش از فصل و عوامل مرتبط با اجرا ،آزمونهای
 FMSرا معرفی کردهاند ( .)7پژوهش روی فوتبالیستهای حرفهای نیز نشان داد ورزشکاران با امتیاز
کمتر از  14در  ،FMSشش برابر بیشتر مستعد آسیب کلی و  51درصد بیشتر مستعد وقوع آسیبهای
شدیدند ( .)6همچنین در مطالعهای روی زنان ورزشکار دانشگاهی گزارش شد که زنان ورزشکار با
امتیاز کمتر از  14در  ،FMSچهار برابر بیشتر مستعد آسیباند ( .)14این آزمون میتواند در
تصمیمگیری برای اینکه ورزشکار پس از آسیبدیدگی یا جراحی میتواند به میادین ورزشی بازگردد
یا خیر ،ابزاری تعیینکننده باشد .آزمون  FMSمتشکل از هفت آزمون حرکتی است که با مقیاس صفر
تا سه ارزیابی میشود و مجموع بیشترین امتیازات در این آن  21است .طبق پژوهشهای موجود،
امتیاز کمتر از  14فرد را مستعد آسیب میکند (.)14
3
گزارش شده است کنترل عصبی-عضالنی )15(2و ثبات مرکزی ( )16عوامل ذاتی بالقوه مهمیاند که
خطر آسیبدیدگی را در ورزشکاران تحت تأثیر قرار میدهند .چندین پژوهشگر اهمیت ثبات مرکزی
را مؤلفهای اصلی برای حرکت مناسب اندام تحتانی ( )17,18و ارتقای ثبات پروگزیمال برای
جنبشپذیری دیستال گزارش کردهاند ( .)12,19با این حال ،اوکادا4و همکاران بین ثبات مرکزی و
نمرات  FMSارتباطی معنادار پیدا نکردند ( .)20ثبات مرکزی مفهومی پیچیده است و بهعنوان توانایی
کنترل موقعیت و حرکت تنه روی لگن و اجازة تولید بهینه ،انتقال و کنترل نیرو و حرکت به قسمت
انتهایی در فعالیتهای ورزشی یکپارچه تعریف شده است ( .)12برخی از برنامههای تمرینی حس
عمقی 5همراه با تعادل ،قدرت و تمرینات خاص رشتههای ورزشی در ادبیات پیشینه گزارش شده
است .سیمینسکی 6در مطالعهای ( )2018گزارش کرد ده روز تمرینات حس عمقی باعث افزایش نمرة
 FMSدر بازیکنان زن جوان والیبال میشود ( .)21صابریان امیرکوالیی و همکاران ( )2019گزارش
کردند هشت هفته تمرین با توپ سوئیسبال روی تعادل و نمرة  FMSبازیکنان نوجوان بدمینتون
تأثیرگذار است ( .)22باقریان و همکاران ( )2019گزارش کردند اثر تمرینات ثبات مرکزی بر نمرة
 FMSورزشکاران دانشگاهی معنادار است ( .)23کریستین 7و همکاران ( )2018در پژوهشی اثر شش
1. Cook & et al
2. Neuromuscular Control
3. Core Stability
4. Okada
5. Proprioceptive
6. Cieminski
7. Christine
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هفته تمرینات تعلیقی را بر نمرة  28 FMSنوجوان پسر  7تا  12سال معنادار گزارش کردند ( .)24در
مطالعهای دیگر اثر چهار هفته برنامة حرکتی بنیادی شامل تمرینات مقاومتی با وزن بدن و باند
االستیک بر نمرة  22 FMSنوجوان  15-11ساله بررسی و پیشرفت کمی گزارش شد .بنابراین پیشنهاد
شد برای تعیین اثر برنامههای تمرینی در بهبود حرکت عملکردی کودکان به پژوهشهای بیشتری
نیاز است (.)25
از آنجا که کشتی ،بهویژه در بین نوجوانان ،ورزشی پر طرفدار است و همچنین به دلیل شیوع زیاد
آسیب در میان کشتیگیران ،امروزه غربالگری حرکات عملکردی پیش از فصل میتواند در پیشگیری
از آسیب مؤثر باشد .همچنین ،پژوهشهای گذشته نشان داد آزمون  FMSمیتواند ابزاری پیشبین
برای آسیبهای ورزشی باشد و ورزشکارانی که نمرة آزمون غربالگریشان در حرکت عملکردی کم
است ،بیشتر مستعد آسیباند .با توجه به اینکه پژوهشی یافت نشد که اثر تمرینات ثبات مرکزی و
عصبی-عضالنی را بر نمرة  FMSکشتیگیران بررسی یا مقایسه کرده باشد ،پژوهش حاضر به مقایسة
اثر تمرینات ثبات مرکزی و عصبی-عضالنی بر آزمون غربالگری حرکت عملکردی کشتیگیران پسر
 9تا  12سال پرداخته است.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع نیمهتجربی است که به صورت طرح پژوهشی سهگروهی با پیشآزمون و
پسآزمون اجرا شده و شامل دو گروه تجربی (تمرینات ثبات مرکزی و تمرینات عصبی-عضالنی) و
یک گروه کنترل است .جامعة آماری پژوهش حاضر را کشتیگیران پسر  9تا  12سالة شهرستان
اسفراین تشکیل دادند .از این میان 45 ،آزمودنی بهصورت هدفمند انتخاب شدند .معیارهای ورود به
پژوهش شامل دامنة سنی  12-9سال ،نداشتن هیچگونه سابقة آسیب یا جراحی اندام فوقانی و تحتانی
یا بیماریهای عصبی-عضالنی در شش ماه گذشته ،داشتن دستکم دو سال سابقة ورزشی در کشتی
بود .معیارهای خروج نیز سه جلسة متناوب و دو جلسة متوالی غیبت از جلسات تمرینی ،آسیب دیدگی
در طول برنامة تمرینی و همکاری نکردن با ادامة روند پژوهش بود .تعداد آزمودنیها بر اساس نرمافزار
تعیین حجم نمونه جی پاور 3و با در نظر گرفتن پارامترهای اندازة اثر=  ،0/7ضریب آلفا=  0/05و توان
آزمون=  45 ،0/8نفر محاسبه شد .آزمودنیها شامل  45کشتیگیر پسر  9تا  12سال بودند که پس
از انتخاب و ارزیابیهای اولیه بهصورت تصادفی و با استفاده از پرتاب تاس در سه گروه کنترل ،تجربی
( 1تمرینات عصبی عضالنی) و تجربی ( 2تمرینات ثبات مرکزی) تقسیم شدند .بدین صورت که اعداد
 1و  2روی تاس برای گروه کنترل ،اعداد  3و  4تاس برای گروه تجربی عصبی-عضالنی و اعداد  5و
 6برای گروه تجربی ثبات مرکزی در نظر گرفته شد.
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پژوهشگران ابتدا ،برای انتخاب نمونهها به باشگاههای کشتی اسفراین رفتند و آزمودنیهای مورد نظر
با استفاده از غربالگری و به کمک معیارهای ورود به پژوهش انتخاب شدند .پس از ارزیابی سن ،قد
و وزن آزمودنیها و اطالعات مربوط به آزمونها ،آزمودنیها بهصورت تصادفی در سه گروه تمرینی و
کنترل قرار گرفتند .قبل از اینکه تمرینات شروع شود ،روند اجرای پژوهش به ورزشکاران و
خانوادههایشان توضیح داده شد و رضایتنامة شرکت در پژوهش از آنها دریافت شد .پس از آن آزمون
غربالگری حرکت عملکردی برای کلیة آزمودنیها انجام شد.
در طول شش هفته آزمون ،گروه کنترل تمرینات رایج کشتی را انجام دادند .گروه تجربی  1پروتکل
تمرینی عصبی-عضالنی و گروه تمرینی  2پروتکل تمرینی ثبات مرکزی را به مدت شش هفته ،هر
هفته سه جلسه و هر جلسه  30دقیقه اجرا کردند .حجم و شدت دو برنامة تمرینی بر اساس مدتزمان
و جلسات اجرای تمرینات همسان شد .برنامة تمرینات عصبی-عضالنی پیشرونده برگرفته از برنامة
تمرینی کالرک و بوردن )26( 1بود و برای تمرینات ثبات مرکزی از برنامة تمرینی پیشنهادشده توسط
جفریز )27( 2استفاده شد .در طول اجرای تمرینات تعداد تکرار تمرین و سختی تمرینات افزایش یافت
و تمرینات جدید (تعداد تمرینات) اضافه شد .برنامههای تمرینی قبل از شروع تمرینات تخصصی
کشتی اجرا شد .اطالعات مربوط به پسآزمون  FMSبعد از خاتمة شش هفته تمرین در شرایطی
مشابه پیشآزمون ارزیابی شد .گروههای تمرینی شش هفته تمرینات عصبی-عضالنی (گروه تجربی
 )1و تمرینات ثبات مرکزی (گروه تجربی  )2را تحت نظارت متخصصان در قالب سه جلسه در هفته
انجام دادند .در هر دو نوع پروتکل تمرینی در ابتدای هر جلسه تمرین آزمودنیها مطابق دستورالعملی
که از قبل در اختیارشان قرار داده شده بود ،به مدت  10 -7دقیقه با استفاده از دستگاههای دوچرخه
یا تردمیل به گرم کردن بدن خود میپرداختند و سپس به مدت  5 -3دقیقه با انجام چند حرکت
کششی و عمومی برای شروع تمرینات آماده میشدند .ابزارهای استفادهشده در این پژوهش شامل
کیت  ،FMSقدسنج ،پرسشنامة ثبت اطالعات فردی و ترازوی دیجیتال بود.
آزمون غربالگری حرکت عملکردی شامل هفت آزمون حرکتی است که قابلیت شناسایی محدودیتها
و تغییرات الگوهای حرکتی نرمال را دارند .این آزمونها برای تعامل بین تحرک زنجیرة حرکتی و
پایداری الزم برای اجرای الگوهای حرکت عملکردی طراحی شدهاند .رایت و همکاران 3پایایی درون
آزمونگر 4و بین آزمونگر 5را برای آزمون  FMSدر نوجوانان  11تا  15سال به ترتیب  0/11تا  0/83و
1. Clark and Burden
2. Jeffreys
3. Wright et al
4. Intrarater Reliability
5. Interrater Reliability
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 0/23تا  0/88گزارش کردند ( .)25پارنتو و همکاران ICC 1نمرة کلی  FMSرا در  28بازیکن نوجوان
هاکی ( 16 -13سال) ( 0/96فاصلة اطمینان  )0/98 -0/92گزارش کردند ( .)28این مجموعه آزمون
در پنج تا ده دقیقه قابل اجراست و به همین دلیل مربیان بهسهولت میتوانند از آن برای ارزیابیهای
پیش از فصل استفاده کنند .این مجموعه شامل اسکات کامل ،گام برداشتن از روی مانع ،گام به جلو
در یک خط ،تحرکپذیری شانه ،باال آوردن پا بهصورت صاف و فعال ،شنای پایداری تنه و پایداری
چرخشی است ( .)14تیهن 2و همکاران ( )2012پایایی درونآزمونگر و بین آزمونگر متوسط تا خوبی
را برای این آزمونها گزارش کردند ( .)29چوربا  3و همکاران ( )2010نیز این آزمون را آزمونی با
روایی کافی برای پیشبینی آسیب گزارش و بیان کردند امتیاز کمتر از  14در این آزمون ورزشکار را
چهار برابر بیشتر مستعد آسیب میکند .مجموع بیشترین امتیازات در این آزمون  21است که امتیاز
کمتر از  14طبق گزارش پژوهشها فرد را مستعد آسیب میکند ( .)14در این پژوهش برای
اندازهگیری از کیت  FMSساخت شرکت «ورزشپژوهان امروز» استفاده شد.
نحوة امتیازدهی آزمون غربالگری حرکت عملکردی بدین صورت است:
الف) انجام صحیح حرکت بدون حرکات جبرانی 3 :امتیاز
ب) انجام حرکت با حرکات جبرانی 2 :امتیاز
ج) ناتوانی از انجام حرکت بدون حرکات جبرانی 1 :امتیاز
د) ایجاد درد حین انجام حرکت یا انجام آزمون آشکارسازی :صفر امتیاز
بهطورکلی اجرای  FMSو نحوة امتیازدهی آن طبق تقسیمبندی کوک ،بورتن و هوگنبوم)2006( 4
انجام شد (.)8
تمرینات عصبی-عضالنی ترکیبی از تمرینات مقاومتی ،انعطافپذیری ،کششی ،چابکی است .بهمنظور
افزایش اثربخشی تمرینات در طول مدت دورة تمرینی ،اصل اضافهبار (افزایش تعداد تکرارها ،ثانیهها
و نوع تمرین) اعمال شد (جدول شمارة .)1

1. Parenteau-G et al
2. Teyhen
3. Chorba
4. Burton and Hoogenboom
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جدول  -1تمرینات عصبی-عضالنی
شمارة تمرین
1
2

3
4
5

نحوة اجرا
ایستادن با پاهای موازی روی تختة تعادل و سپس تخته را به سمت عقب و جلو حرکت دادن،
ادامة حرکت به مدت  30ثانیه و سپس  10ثانیه استراحت
ایستادن با پاهای موازی روی تختة تعادل و سپس تخته را به دو طرف حرکت دادن ،ادامة
حرکت به مدت  30ثانیه و سپس  10ثانیه استراحت
ایستادن روی تختة لغزان در حالی که پاها از یکدیگر کمی بازند (حدود  20درجه) و در حرکتی
دورانی تخته را از جلو به دو طرف حرکت دادن ،ادامة حرکت به مدت  30ثانیه و سپس 10
ثانیه استراحت
تکرار تمرینات  1تا  3در حالی که زانوها کمی خم و دستها روی باسن قرار گرفتهاند.
ایستادن به صورت تکپا روی تخته و برای  10ثانیه تعادل تخته را حفظ کردن ،تکرار تمرین در
شش وهله با استراحتهای  10ثانیهای بین هر دو تکرار
جدول  -2پروتکل تمرینات عصبی-عضالنی

مرحله
هفتة 1

هفتة 2
هفتة 3
هفتة 4
هفتة 5
هفتة 6

شمارة تمرین تعداد تکرار

وضعیت چشم

ایستادن روی یک پا (سطح زمین) ،ایستادن روی یک پا و باال آمدن پای دیگر تا نزدیک شکم ،اسکات با
یک پا ،روی یک پا ایستادن و انجام فعالیتهای مثل گرفتن توپ (سطح زمین و وضعیت چشم بهصورت
باز)
تمرینات هفتة اول همراه با اسکات با یک پا تا زاویة  30تا ( 45سطح زمین ،وضعیت چشم بهصورت
بسته)
تمرین  ،1تمرین ( 2ده تکرار با چشم باز) ،آشنایی با تمرین  3روی پد ،آشنایی با تمرین  1و  2با چشم
بسته
تمرین  ،1تمرین ( 2چهار تکرار چشم باز و چهار تکرار چشم بسته) ،تمرین ( 3پنج تکرار چشم باز)،
آشنایی با تمرین ( 3چشم بسته روی پد)
تمرین  ،1تمرین ( 2چهار تکرار چشم بسته) ،تمرین ( 3پنج تکرار چشم باز پنج  5تکرار چشم بسته)،
آشنایی با تمرین  4و 5
تمرین  ،1تمرین ( 4پنج تکرار چشم باز ،پنج تکرار چشم بسته) ،تمرین ( 5چهار تکرار چشم باز و سه
تکرار چشم بسته)

پروتکل تمرینی ثبات مرکزی شامل پنج حرکت (تمرینات پایین شکم ،نیمهدرازونشست ،پل از بغل،
درازنشست با چرخش ،پل در حالت دمر) است (جدول شمارة  .)3هر یک از تمرینات بر مبنای سطح
قبلی انجام میشد و تا زمانی که آزمودنی در سطح پایینی تسلط کافی نداشت ،اجازة انجام حرکات
سطوح باالتر به او داده نمیشد .اضافهبار و افزایش تدریجی هر تمرین با توجه به اجرای صحیح و فشار
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تمرین در جلسة قبلی کنترل و مشخص شد .قبل از شروع تمرینات نحوة حفظ پوسچر صحیح و
اهمیت تنفس درست به آزمودنیها آموزش داده شد.
جدول  -3پروتکل تمرینی ثبات مرکزی
مرحله
هفتة 1
هفتة 2
هفتة 3
هفتة 4
هفتة 5
هفتة 6

تمرینات
تمرینات پایین شکم ،نیمهدرازونشست ،پل از بغل ،درازونشست با چرخش (تمامی تمرینات در دو
ست با ده تکرار)
تمرینات پایین شکم ،نیمهدرازو نشست ،پل از بغل ،دراز نشست با چرخش (تمامی تمرینات در سه
ست با ده تکرار)
تمرینات پایین شکم (دو ست با ده تکرار) ،نیمهدرازونشست ،پل از بغل ،درازونشست با چرخش (دو
ست با  15تکرار)
تمرینات پایین شکم ،نیمهدرازونشست ،پل از بغل ،درازونشست با چرخش (دو ست با  15تکرار) ،پل
در حالت دمر (دو ست ده ثانیهای)
تمرینات پایین شکم (دو ست با ده تکرار) ،نیمهدرازونشست ،پل از بغل ،درازونشست با چرخش (دو
ست با  20تکرار) ،پل در حالت دمر (سه ست  10ثانیهای)
تمرینات پایین شکم (سه ست با  10تکرار) ،نیمهدرازونشست ،پل از بغل ،درازونشست با چرخش (دو
ست با  20تکرار) ،پل در حالت دمر (دو ست  15ثانیهای)

در این مطالعه برای توصیف متغیرها از آمار توصیفی میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد .نرمال
بودن دادهها با استفاده از آزمون شاپیروویلک بررسی شد و برای تجریهوتحلیل دادههای پژوهش از
آزمونهای آماری کروسکال والیس ،تی همبسته ،تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی  LSDدر سطح
معناداری  Pکمتر از  0/05استفاده شد.
یافتههای پژوهش
آزمودنیهای این پژوهش را کشتیگیران پسر  9تا  12سال تشکیل میدادند .تحلیل توصیفی
ویژگیهای فردی (سن ،قد ،وزن و شاخص تودة بدنی) آزمودنیها و نتایج پیشآزمون به تفکیک
گروههای پژوهش در جدول شمارة  4ارائه شده است .نتایج آزمون آنالیز واریانس یکراهه و کروسکال
والیس نشان داد در این متغیرها بین گروههای پژوهش اختالف معناداری در پیشآزمون وجود ندارد
(.)P<0/05
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جدول  -4ویژگیهای توصیفی آزمودنیها در سه گروه پژوهش در پیشآزمون
متغیر
سن (سال)

قد (متر)

وزن (کیلوگرم)

شاخص تودة بدنی

نمرة کلی FMS

اسکات کامل

گام برداشتن از روی مانع

گام به جلو در یک خط

تحرکپذیری شانه

باال آوردن فعال پا

گروه

تعداد

انحراف معیار  ±میانگین

کنترل
تجربی تمرینات ثبات مرکزی
تجربی تمرینات عصبی-عضالنی
کنترل
تجربی تمرینات ثبات مرکزی
تجربی تمرینات عصبی-عضالنی
کنترل
تجربی تمرینات ثبات مرکزی
تجربی تمرینات عصبی-عضالنی
کنترل
تجربی تمرینات ثبات مرکزی
تجربی تمرینات عصبی-عضالنی
کنترل
تجربی تمرینات ثبات مرکزی
تجربی تمرینات عصبی-عضالنی
کنترل
تجربی تمرینات ثبات مرکزی
تجربی تمرینات عصبی-عضالنی
کنترل
تجربی تمرینات ثبات مرکزی
تجربی تمرینات عصبی-عضالنی
کنترل
تجربی تمرینات ثبات مرکزی
تجربی تمرینات عصبی-عضالنی
کنترل
تجربی تمرینات ثبات مرکزی
تجربی تمرینات عصبی-عضالنی
کنترل
تجربی تمرینات ثبات مرکزی
تجربی تمرینات عصبی-عضالنی

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

10/13 ± 2/20
11/40 ± 1/02
10/46 ± 1/55
1/39 ± 0/36
1/48 ± 0/12
1/40 ± 0/43
47/46 ± 4/06
49/13 ± 2/69
48/73 ± 3/28
22/72 ± 1/96
21/34 ± 1/12
22/99 ± 1/80
14/06 ± 1/43
14/7 ± 0/51
13/92 ± 1/26
0/51 ± 2/24
2/3 ± 0/55
2/12 ± 0/43
1/26 ± 0/13
1/22 ± 0/56
1/34 ± 0/39
0/65 ± 2/37
2/32 ± 0/27
2/4 ± 0/63
0/81 ± 1/86
1/61 ± 0/9
1/7 ± 0/92
0/49 ± 1/48
1/97 ± 0/34
1/63 ± 0/41

p
0/27

0/29

0/095

0/07

0/52

0/80

1/03

0/68

0/79

0/62
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جدول  -4ویژگیهای توصیفی آزمودنیها در سه گروه پژوهش در پیشآزمون
گروه

تعداد

انحراف معیار  ±میانگین

کنترل
تجربی تمرینات ثبات مرکزی
تجربی تمرینات عصبی-عضالنی
کنترل
تجربی تمرینات ثبات مرکزی
تجربی تمرینات عصبی-عضالنی

15
15
15
15
15
15

0/19 ± 2/14
2/36 ± 0/21
2/25 ± 0/16
0/3 ± 1/96
1/83 ± 0/23
1/79 ± 0/34

متغیر
شنای پایداری تنه

پایداری چرخشی

p
0/35

0/84

با توجه به نرمال بودن دادهها ،که با آزمون شاپیروویلک مشخص شد ،از آزمون آنالیز کوواریانس و تی
همبسته برای مقایسة بین گروهی و درونگروهی نمرة  FMSدر گروههای تمرینات ثبات مرکزی،
عصبی-عضالنی و کنترل استفاده شد .در جدول شمارة  5نتایج آزمون تی همبسته ارائه شده است.
جدول  -5آزمون تی همبسته برای مقایسة نمرة کلی  FMSقبل و بعد از اعمال تمرینات
گروه
کنترل
تجربی تمرینات ثبات مرکزی
تجربی تمرینات عصبی-عضالنی

پیشآزمون

پسآزمون

انحراف معیار ±

انحراف معیار ±

میانگین

میانگین

14/06 ± 1/43
14/7 ± 0/51
13/92 ± 1/26

14/96 ± 1/08
17/93 ± 0/75
16/60 ± 0/48

T
6/21
7/46
8/07

P
0/09
0/001
0/001

نتایج آزمون تی همبسته نشاندهندة اثر برنامة تمرینی ثبات مرکزی و عصبی-عضالنی بر نمرة کلی
 FMSبود ( .)P≥0/05نتایج آزمون آنالیز کواریانس نشان داد پس از کنترل اثر پیشآزمون ،بین سه
گروه کنترل ،ثبات مرکزی و عصبی-عضالنی اختالف معناداری در پسآزمون وجود دارد (جدول شمارة
 .)P≥0/05( )6برای مقایسة دو به دو گروهها از آزمون  LSDاستفاده شد (جدول شمارة .)7
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جدول  -6بررسی تأثیر متغیر مستقل بر پسآزمون نمرة کلی FMS
متغیر

مرحلة آزمون

گروه

میانگین

پسآزمون

کنترل
تمرینات ثبات
مرکزی
تمرینات عصبی-
عضالنی

14/96

نمرة
کلی
FMS

پسآزمون
پسآزمون

17/93

F

6/72

df

2

P

Eta squared

0/004

0/24

16/6

جدول  -7نتایج آزمون تعقیبی  LSDبرای مقایسة دو به دو گروهها
متغیر

گروه

نمرة کلی
FMS

کنترل
تمرینات ثبات مرکزی

گروه

اختالف میانگین

تمرینات ثبات مرکزی
تمرینات عصبی-عضالنی
تمرینات عصبی-عضالنی

-4/99
-4/60
1/69

P
**0/002
**0/004
0/09

**معناداری در سطح P>0/05

نتایج آزمون تعقیبی  LSDنشان میدهد بین گروه کنترل-تمرینات ثبات مرکزی و کنترل-تمرینات
عصبی-عضالنی اختالف معناداری وجود دارد ()P≥0/05؛ بهطوری که افزایش نمرة کلی  FMSدر گروه
تمرینات ثبات مرکزی بیشتر از دو گروه دیگر بود .همچنین نتایج نشان میدهد عملکرد گروه تمرینات
عصبی-عضالنی از گروه کنترل بهتر است ،اما با وجود اینکه نمرة کلی  FMSگروه تمرینات ثبات
مرکزی از گروه تمرینات عصبی-عضالنی بهتر است ،این اختالف بین دو گروه تجربی معنادار نیست
(.)P<0/05
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف مقایسة اثر تمرینات ثبات مرکزی و عصبی-عضالنی بر آزمون غربالگری
عملکردی کشتیگیران پسر  9تا  12سال انجام شد .نتایج آزمون آنالیز واریانس نشان داد بین
متغیرهای سن ،قد ،وزن و شاخص تودة بدنی در سه گروه مورد مطالعه اختالف معناداری وجود ندارد.
نتایج مربوط به آزمون تی همبسته برای بررسی اثر برنامة تمرینی ثبات مرکزی و عصبی-عضالنی بر
نمرة کلی  FMSنشاندهندة تأثیر این برنامههای تمرینی بر نمرة کلی  FMSبود ( .)P≥ 0/05همچنین،
نتایج آزمون آنالیز کواریانس نشان داد پس از کنترل اثر پیشآزمون ،بین سه گروه کنترل ،تجربی
ثبات مرکزی و عصبی-عضالنی اختالف معناداری در پسآزمون وجود دارد ( .)P≥0/05برای مقایسة
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دو به دو گروهها از آزمون تعقیبی  LSDاستفاده شد که نتایج آن نشان داد بین گروه کنترل -تمرینات
ثبات مرکزی ( )P≥0/01و کنترل-تمرینات عصبی عضالنی ( )P≥0/01اختالف معناداری وجود دارد؛
بهصورتی که افزایش نمرة کلی  FMSدر گروه تمرینات ثبات مرکزی بیشتر از دو گروه دیگر بود.
همچنین نتایج نشان داد عملکرد گروه تمرینات عصبی-عضالنی از گروه کنترل بهتر بود ،اما با وجود
اینکه نمرة کلی  FMSگروه تمرینات ثبات مرکزی در پسآزمون از گروه تمرینات عصبی-عضالنی
بهتر بود ،این اختالف بین دو گروه تجربی معنادار نبود (.)P<0/05
نتایج مربوط به آزمون تی همبسته برای بررسی اثر برنامة تمرینی ثبات مرکزی بر نمرة کلی FMS
نشاندهندة اثر این برنامة تمرینی بر نمرة کلی  FMSبود ()P ≥ 0/05؛ نمرة  FMSکشتیگیران بعد
از شش هفته تمرینات ثبات مرکزی از میانگین  14/7در پیشآزمون به میانگین  17/93در پسآزمون
افزایش یافت که این افزایش بیشتر به مرحلههای گام برداشتن از روی مانع و پایداری چرخشی مربوط
بود.
در توضیح نتایج میتوان گفت ضعف در عضالت باالتنه ،متغیری برای ایجاد بیثباتی در ستون
مهرههاست؛ بنابراین حرکت بهصورت غلط و غیرعملکردی انجام میشود ،الگوی حرکتی و هماهنگی
عصبی-عضالنی کاهش مییابد و خطر آسیب در ستون مهرهها افزایش مییابد ( .)30بنابراین میتوان
نتیجه گرفت تسهیل در انقباض همزمان عضالت اطراف مهرههای کمری همچون عضالت مایل شکمی،
عرضی شکمی ،چندسر و راستکنندة ستون مهرهها و همچنین افزایش قدرت و هماهنگی بین این
عضالت امکان دارد ثبات مهرهها را افزایش دهد ( .)31این اساس ،هدف تمرینات ثبات مرکزی ایجاد
ظرفیت فیزیکی برای حفظ وضعیت خنثی در ستون مهرهها در طول فعالیتهای روزمرة زندگی است
که این عمل با افزایش تحمل و هماهنگی عضالت ثباتدهندة ستون مهرهها ایجاد میشود (.)32
ثبات مرکزی به کنترل و هماهنگی مجموعة ران و کمربند لگنی گفته میشود و بهصورت مرکزی سه
سطح دارد که روی هم اثر میگذارند و با هم همکاری میکنند .این سه سطح شامل کنترل موضعی
مهرهها ،کنترل کمری -لگنی و کنترل وضعیتی است .اختالل عملکرد در هر یک از این سه سطح
میتواند بخشهای دیگر را در زنجیرة حرکتی تحت تأثیر قرار دهد؛ برای مثال اختالل در کنترل
موضعی مهرهها و کنترل کمری-لگنی میتواند درنهایت کنترل وضعیتی و تعادل کلی بدن را تحت
تأثیر قرار دهد .ازدستدادن کنترل وضعیتی ممکن است به افتادن و در معرض خطر قرار دادن فرد و
در نتیجه ،افزایش احتمال وقوع آسیب اندام تحتانی منجر شود که در همین راستا پیت و همکاران
( )2007به اهمیت و اثر تمرینات سوئیسبال اشاره کردند .تمرینات سوئیسبال نوعی از تمرینات ثبات
مرکزی در سطح ناپایدار است که بر بهبود قدرت ناحیة تنه و به دنبال آن استقامت ناحیة مرکزی
( )16منجر میشود .از طرفی ،عضالت بزرگتر ناحیة مرکزی بدن با ایجاد سیلندری محکم و در پی
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آن ،تولید اینرسی بیشتر در برابر اغتشاشات بدنی ،نوعی سطح پایدار حرکتی برای بدن فراهم میکنند.
عضالت شکمی شامل عرضی شکمی ،راست شکمی ،مورب داخلی و مورب خارجی بهصورت یکپارچه
برای فراهم کردن ثبات ستون فقرات و نیز ایجاد سطح اتکایی قویتر برای حرکات اندام فوقانی و
تحتانی منقبض میشوند .هنگامی که عضلة عرضی شکمی منقبض میشود ،فشار عضلة مورب داخلی
زیاد میشود و نیام پشتی کمری را مجبور به افزایش تنش میکند .این انقباضها قبل از شروع حرکت
اندامها ایجاد میشوند تا به اندامها اجازه دهند سطحی پایدار برای حرکت و فعالسازی عضله داشته
باشند .از سوی دیگر ،عضلة راستشکمی و عضالت مورب شکمی نیز در الگوهای ویژه نسبت به حرکت
اندامی که حمایت قامت را فراهم میکنند ،شروع به فعالیت میکنند (.)16
نقش ثباتدهندههای ناحیة تنه حفظ سیستم عضالنی ،هماهنگی ،کنترل و عملکرد مطلوب است.
استقامت کمتر عضالت تنه باعث خستگی تنه در حین تمرین شدید یا مسابقات میشود که کاهش
هماهنگی میان اندام تحتانی و فوقانی را در پی دارد و ممکن است عاملی برای کاهش قدرت عضالت
باشد .پژوهشگران نشان دادند اگر نسبت قدرت به استقامت عضالت تنه بیشتر از  4باشد ،احتماالً
مشکالت عضالت تحتانی پشت شروع خواهد شد .اهمیت استقامت عضالت تنه بیشتر از قدرت این
ناحیه است .با اینکه بین قدرت و استقامت رابطة خطی وجود ندارد ،با افزایش قدرت ،استقامت نیز تا
حدودی افزایش مییابد و پس از آن ثابت میماند؛ در نتیجه ممکن است کاهش استقامت عضالت تنه
موجب کاهش قدرت عضالنی آن شود یا بهعکس کاهش استقامت به کاهش قدرت منجر شود که این
کاهش نیز بر قدرت عضالت ران بهعنوان یکی از عوامل مؤثر و جداییناپذیر ثبات مرکزی مؤثر است
( .)12با پژوهش و بررسی در مطالعات مختلف مشاهده میشود که امکان دارد تمرینات مرتبط با
پایداری ناحیة مرکزی بدن به بهبود الگوهای فعالسازی عضالنی ساختمان عضالت تنه کمک کند.
در بعضی از موارد نیز اهمیت فعالسازی مناسب و پایداری تنه در طول حفظ کنترل قامت ایستا ارائه
شده است .آزمون  FMSابزار ارزیابی نسبتاٌ جدیدی است که در موقعیت ورزشی و بالینی عمومیت
پیدا کرده است .ارزیابان با استفاده از  FMSمیتوانند همزمان توان عضالنی ،تعادل ،ثبات مرکزی و
تنه ،هماهنگی ،کنترل حرکتی ،انعطافپذیری ،دامنة حرکتی و زنجیرة حرکتی پروگزیمال تا دیستال
فرد را ارزیابی کنند ( .)6در خصوص نتایج نمرات آزمون  ،FMSبررسیهای قبلی نشان دادند در برخی
ورزشها و حرفهها نمرات  FMSکمتر با خطر بسیار بیشتر آسیب همراهاند .نتایج نمرات آزمون
غربالگری عملکردی ورزشکاران نشان میدهد ورزشکارانی که نمرة  FMSکمی دارند ،در مقایسه با
ورزشکارانی که نمرة  FMSبیشتری دارند ،بیشتر در معرض آسیب قرار دارند .کیسل 1و همکاران نیز

1. Kiesel
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با استفاده از نمرة برش FMS 1ازپیشتعیینشدة  ،14نشان دادند میزان بروز آسیب در میان
شرکتکنندگانی که در آغاز پیشفصل نمرة کمتر از  14داشتند 1/78 ،برابر بیشتر از ورزشکارانی بود
که نمرات بیشتر از  14داشتند ( .)6همچنین اوکانر 2و همکاران از نمرات  FMSبرای پیشبینی
آسیب در یک گروه بزرگ نظامی استفاده کردند .نمرة میانگین  FMSبرای تمام داوطلبان 16/6±1/7
بود .در میان داوطلبان دورة کوتاه مدت ،احتمال آسیب در افرادی که نمرات  FMSآنها کمتر از 14
بود 1/91 ،برابر بیشتر از افرادی بود که نمرات  FMSبیشتر از  14داشتند .در میان داوطلبان دورة
بلندمدت ،احتمال آسیب در افرادی که نمرات  FMSکمی داشتند ،در مقایسه با افرادی که نمرات
 FMSبیشتر از  14داشتند 1/65 ،برابر بیشتر بود ( .)33همچنین لِهر و همکاران)2013( 3
شرکتکنندگان را بر اساس متغیرهای جمعیتشناختی ،تاریخچة آسیب و عملکرد غربالگری حرکت
در دو گروه کمخطر و پرخطر طبقهبندی کردند .افرادی که در دستة کمخطر گروهبندی شدند در این
آزمون نمرههای بیش از منطقهی برش کسب کردند و افرادی که در دستة پرخطر قرار داشتند ،در
مقایسه با افراد دستة کمخطر  3/4برابر بیشتر احتمال آسیب دیدگی داشتند ( .)34عالوه بر آن بوتلر4
و همکاران ( )2013بررسی کردند که آیا کیفیت حرکت عملکردی میتواند میزان بروز آسیب را در
آتشنشانها پیشبینی کند یا خیر .احتمال بروز آسیب در آتشنشانهایی که نمرة  FMSکمتر از 14
کسب کردند ،در مقایسه باکسانی که نمرة بیشتر از  14به دست آوردند 8/31 ،برابر بیشتر بود (.)35
بهعالوه ،نمرة  FMSاستفاده از الگوهای حرکتی جبرانی یا تغییریافته و نبود تقارنهای حرکتی دوطرفه
را به نمایش میگذارد که قابلیت هدایت عدم ثبات و تحرک بیشتر را دارد ( .)36بنابراین با توجه به
اینکه تمرینات ثبات مرکزی باعث افزایش قدرت و استقامت ناحیة مرکزی بدن میشود ،بر اساس
نتایج پژوهش حاضر میتواند بر نمرة کلی  FMSکشتیگیران تأثیر معناداری داشته باشد و سبب
بهبود نمرة  FMSشود .ثبات میان تنه ،نهتنها به افزایش استقامت و راستای ایدهآل تمامی بدن کمک
میکند ،بلکه افزایش قدرت و ثبات در قسمت میانی تنه بهصورت غیرمستقیم بر عملکرد بدن تأثیر
مثبت میگذارد .زمانی که عملکرد بدن و نیز سایر فاکتورهای آمادگی جسمانی بهبود یابد ،قطعاً
عملکرد فرد در آزمون  FMSنیز افزایش خواهد یافت.
با توجه به اینکه تمرینات عصبی-عضالنی باعث افزایش هماهنگی عصبی-عضالنی عضالت تنه و اندام
تحتانی و افزایش حس عمقی میشود ،احتماالً میتواند دلیلی برای بهبود عملکرد فرد در آزمونهای
غربالگری عملکردی در این مطالعه باشد .آزمون  FMSشامل هفت الگوی حرکتی عملکردی دیپ
1. cut point
2. O'connor
3. Lehr, et al
4. Butler
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اسکات ،آزمون گامبرداری از روی مانع ،النچ در جا ،تحرکپذیری شانه ،باال بردن مستقیم پا بهصورت
فعال ،ثبات تنه ،شنای پایداری تنه و پایداری چرخشی است ( .)36دیپ اسکات کل مکانیک بدن را
به چالش میکشد ،ارزیابی قابلمشاهدهای از جنبش عملکردی ،متقارن و دوجانبة مفاصل رانها ،زانوها
و مچ پاها و نیز ارزیابی قابلمشاهدهای از حرکت متقارن و دوجانبة شانهها و ستون فقرات سینهای
فراهم کند .آزمون گامبرداری از روی مانع ،بدن را برای مکانیکهای مناسب هنگام برداشتن گامهای
بلند به چالش میکشد که در طول دویدن رخ میدهند .این وظیفه شامل برداشتن گام بلند ،به چالش
کشیدن ثبات ایستایی روی یک پا و همچنین هماهنگی مناسب و ثبات داینامیک بین مفاصل ران،
زانو و باالتنه است .این آزمون ،ارزیابی قابلمشاهدهای از تحرک عملکردی دوطرفه و ثبات مفاصل
رانها ،زانوها و مچ پاها فراهم میکند .النچ درجا شامل قرار دادن اندامهای تحتانی در چیدمانی
قیچیمانند میشود .در آزمون توانایی تنه و اندامهای فوقانی برای مقاومت در برابر چرخش و حفظ
همترازی ،النچ درجا ارزیابی قابلمشاهدهای از ثبات و جنبش مفصل ران و مچ پا ،انعطافپذیری عضلة
چهارسر و ثبات زانو فراهم میکند ( .)36هدف مؤلفة جنبشپذیری شانه در  ،FMSارزیابی محدودة
حرکت فعال دوطرفة شانه از طریق ترکیب چرخش داخلی با اداکشن و چرخش خارجی با ابداکشن
است .همچنین ،این آزمون ارزیابی میکند که آیا حرکت نرمال کتف و اکستنشن ستون فقرات سینهای
همراه با حرکات شانه وجود دارند یا خیر .باال بردن مستقیم پا بهصورت فعال ،توانایی بدن را در فلکشن
اندام تحتانی از وضعیت خوابیده به پشت به چالش میکشد ،در حالی که ثبات مناسب تنه را حفظ
میکند .این باال بردن مستقیم پا بهصورت فعال ،ارزیابی قابلمشاهدهای از انعطافپذیری همسترینگ
و دوقلو-نعلی در طول تالش برای حفظ ثبات لگن فراهم میکند .شنای پایداری تنه ،بدن را برای
حفظ ثبات ستون فقرات به چالش میکشد و در حالی که بهصورت متقارن بر اندام فوقانی فشار
میآورد ،ارزیابی قابلمشاهدهای از ثبات تنه در زمان به چالش کشیدن حرکت بخش فوقانی بدن
فراهم میکند .مؤلفة پایداری چرخشی  FMSشامل حرکت پیچیدة اندامهای تحتانی و فوقانی است
که برای آزمون هماهنگی عصبی-عضالنی طراحی شده است و ارزیابی قابل مشاهدهای از ثبات
چندصفحهای تنه فراهم میکند (.)35
با توجه به ماهیت آزمونهای غربالگری عملکردی و اثر تمرینات ثبات مرکزی که طبق پژوهشهای
گذشته باعث افزایش ثبات و استقامت ناحیة مرکزی بدن میشود و همچنین اثر تمرینات عصبی-
عضالنی که با تحریک گیرندههای مفاصل باعث افزایش هماهنگی در بدن میشوند ،نتایج این پژوهش
قابل توجیه است .بنابراین میدانیم که تمرینات عصبی-عضالنی به بهبود اجرا و عملکرد در مفاصل
منجر میشوند و این بهبود عملکرد در واقع تأثیری مثبت بر امتیاز آزمون  FMSخواهد داشت؛ چون
این آزمون نیز نیازمند کار و اجرای هماهنگ عضالت و مفاصل است.
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عضالنی بر آزمون غربالگری-در این مطالعه سعی شد تا اثر شش هفته تمرینات ثبات مرکزی و عصبی
 سال بررسی شود که نتایج کلی نشاندهندة اثر این تمرینات بر12  تا9 عملکردی کشتیگیران پسر
 به مربیان توصیه میشود با توجه به اهمیت، بنابراین.آزمون غربالگری عملکردی کشتیگیران بود
 از تمرینات ثبات مرکزی و، در ارزیابیهای پیشفصل و پیشگیری از آسیب ورزشیFMS نمرة آزمون
.عضالنی در برنامههای تمرینی کشتیگیران استفاده کنند-عصبی
 مکان تمرین و حذف ورزشکار آسیبدیده،از محدودیتهای قابلکنترل مطالعة حاضر میتوان به سن
،اشاره کرد و از محدودیتهای غیرقابلکنترل آن میتوان به کنترل نشدن وضعیت تغذیهای افراد
 تنوع در میزان عالقهمندی و، اثر روانی شرایط کرونا،کنترل نشدن شرایط روحی و روانی آزمودنیها
.تفاوتهای سطح انگیزش آزمودنیها اشاره کرد
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