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 .1دانشجوی دکتری ،گروه حرکات اصالحی و آسیبشناسی ورزشی ،دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی،
دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ايران  .2دانشیار ،گروه حرکات اصالحی و آسیبشناسی ورزشی ،دانشکدة تربیت بدنی
و علوم ورزشی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ايران  .3دانشیار ،گروه ارتوپدی فنی ،دانشکدة علوم توانبخشی،
دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ايران

چکیده
ناتوانی در انجام حرکات عملکردی از مهمترین عوامل ایجاد آسیبهای عضالنی اسکلتی است .در تحقیق حاضر ،مطالعه
شد که تمرین حرکات بنیادین ثباتبخشی پویای عصبی عضالنی 2،چه اندازه موجب بهبود انواع حرکات عملکردی میشود.
نمونۀ تحقیق شامل  34دانشجوی دختر بود که بهطور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند .سن ،قد و وزن گروه تجربی
بهترتیب  160/4 ±5/63 ،18/8 ±0/68سانتیمتر و  61/4±14/41کیلوگرم و گروه شاهد 160/5 ±3/16 ،18/9 ±0/91
سانتیمتر و  61/2±12/10کیلوگرم بود .گروه شاهد تمرینات معمول و گروه تجربی پروتکل مطالعه را 3جلسۀ  50دقیقهای
در هفته به مدت شش هفته انجام دادند .از پنج آزمون حرکتی بهعنوان نشانگرهای اثربخشی تمرینات استفاده شد .تحلیل
واریانس برای اندازههای تکراری بیانگر وجود تعامل معنادار در هر پنج آزمون حرکتی بهنفع گروه تجربی بود (ƞ2≤ 0/29
و  P≤ 0/001و 32(≤ 4/13و .) F)1براساس ضرایب مجذور اتا ،کمترین و بیشترین تفاوت ضریب پیشرفت بهترتیب در
آزمونهای تعادل Yو غربالگری حرکات عملکردی مشاهده شد .یافتهها مؤید آن است که میتوان از تمرین حرکات بنیادین
برای بهبود حرکات عملکردی استفاده کرد .بهبود کمتر حرکات عملکردی تخصصیتر نشان میدهد که آنها احتماالً عالوهبر
حرکات بنیادین به تمرین تخصصی حرکت نیز نیاز دارند.

واژههای کلیدی
اختالل نروماسکوالر ،آسیب ،ثباتبخشی عصبی-عضالنی ،حرکات بنیادین ،حرکات عملکردی.

* نويسندة مسئول تلفن09131130369 :

Email:v.zolaktaf@spr.ui.ac.ir
)2. Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS
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مقدمه
تحقیقات نشان دادهاند که  80درصد آسیبهای ورزشی مربوط به سیستم اسکلتی عضالنی است و بیشتر
اندام تحتانی را درگیر میکنند ( .)1آسیب بیشتر اندام تحتانی احتماالً بهدلیل آن است که تحمل وزن
چه در حالت ایستا و چه در حالت پویا بر عهدۀ اندام تحتانی است .ریسک آسیبهای اسکلتی عضالنی در
زنان و سالمندان نسبت به مردان بیشتر است ( .)2 ،3با وجود این ،آسیبها در هر دو جنس و در هر سن
و سالی در کمیناند .بیش از  70درصد آسیبهای اسکلتی عضالنی منشأ درونزا دارند ( .)4منظور از
درونزا آن است که هیچ عامل خارجی در ایجاد آسیب دخیل نیست .برخی محققان آسیبهای اسکلتی
عضالنی معتقدند که از دالیل عمدۀ آسیبهای درونزا نقص عملکرد حرکتی 1است که خود ناشی از
بیثباتی پوسچر دینامیک2است ( .)5 ،6پیشگیری از آسیبهای اسکلتی عضالنی چالش اساسی فراروی
مطالعات مربوط به فعالیت بدنی است .چنانچه بیثباتی پوسچر دینامیک یا نقایص مربوط به حرکات
عملکردی3دلیل عمدۀ آسیبهای درونزا باشد ،احتماالً میتوان با غربالگری و تشخیص افراد در معرض
ریسک آسیب و شرکت آنها در برنامهها ی اصالح پوسچرال و اصالح حرکات عملکردی در امر پیشگیری
توفیق اساسی بهدست آورد.

در ادبیات معاصر مربوط به حرکات اصالحی و آسیبهای ورزشی توجه ویژهای به حرکات عملکردی
شده است .حرکات عملکردی عبارتی است که بسته به متن موردنظر ممکن است حرکات سادۀ پایه یا
حرکات بسیار پیچیده و اختصاصی رشتههای ورزشی را در برگیرد .بهعبارت دیگر ،در برخی متون منظور
از حرکات عملکردی همان حرکات عملکردی عمومی4ساده و پایه مثل استپ ،اسکات ،و النج ،و در برخی
متون دیگر منظور از آن ،حرکات عملکردی تخصصی5پیچیدۀ رشتههای ورزشی مثل اسپک در والیبال یا
پرتاب نیزه در دوومیدانی است .ارزیابیها ی حرکات عملکردی نیز دامنۀ متنوعی دارد و امروزه بسیار مورد
توجهاند ( .)7اجرای حرکات عملکردی به توانایی برقراری تعادل بین موبیلیتی6و استبیلیتی7جهت اجرای
الگوهای حرکتی بنیادین در طول زنجیرۀ کینتیک نیاز دارد .از طرف دیگر ،قدرت ،انعطافپذیری،

1. movement dysfunction
2. Dynamic Postural Instability
3. muscular dysfunction
4. General Functional Movement
5. Specific Functional Movement
6. Mobility
7. Stability
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استقامت ،هماهنگی ،تعادل و کارامدی حرکت ،مؤلفههای مورد نیاز برای اجرای حرکات عملکردی هستند
( .)5در جستو جوی گستردۀ ما ،پنج آزمون حرکات عملکردی بیشتر به چشم آمد که مشخصههای
سایکومتریک (روایی ،پایایی و عینیت) قابل قبولی داشتند ( .)12-8این آزمونها عبارتاند از .1 :تعادل
 .2 1، Yسیستم امتیازدهی خطای فرود .3 2،سیستم امتیازدهی خطای فرود در زمان واقعی .4 3،اسکات
تکپا 4،و  .5غربالگری حرکات عملکردی 5.چهار آزمون اول قدیمیتر و متشکل از حرکات بهنسبت
پیچیدهترند .آزمون پنجم یعنی غربالگری حرکات عملکردی بهنسبت متأخرتر و متشکل از حرکات بهنسبت
سادهتر است .این آزمونها افراد را در موقعیتهای عملکردی قرار میدهند که اگر موبیلیتی و استبیلیتی
مناسب وجود نداشته باشد ،موجب ایجاد ضعف یا عدم تعادل حرکتی و در نتیجه الگوهای حرکتی جبرانی
در حلقۀ کینتیک میشوند.
برخی مطالعات رابطۀ بین آزمونهای حرکات عملکردی و میزان آسیب را بررسی کردهاند (.)25-13،9
مطالعات بهطور ِآشکار ،توانایی محدود  FMSدر پیشبینی اجرای ورزشی را نشان دادهاند .برعکس بهمنظور
پیشبینی ریسک آسیب در ورزشهای تیمی ،نمرۀ کل  FMSبهوسیلۀ شواهد علمی مناسبی حمایت شده
است ( .)9مطالعۀ ویکزورکوسکی 6با دنبال کردن همین هدف نشان داد که اگر بسکتبالیستهای جوان
نمرۀ پایینتر از  14از  FMSبگیرند 6 ،برابر احتمال آسیب در آنان بیشتر است ( .)21کبسل )2007(7با
تحقیق روی بازیکنان فوتبال حرفهای نشان داد که حرکات عملکردی یک ریسکفاکتور قابل تشخیص
برای آسیب در این افراد است .بازیکنان با الگوی حرکتی غیرصحیح نسبت به افرادی که نمرۀ باالتر در
آزمون میگیرند ،احتمال آسیب بیشتری دارند ( .)16چیمرا8و همکاران ( )2015با تحقیق بر روی 200
ورزشکار به این نتیجه رسیدند که سابقۀ آسیب و جنسیت ،نمرات  FMSو  YBTرا تحت تأثیر قرار میدهد
( .)23پادوآ 9و همکاران ( )2015بهمنظور تعیین توانایی آزمون  LESSبرای تشخیص افراد در معرض
ریسک آسیب 829 ، ACL10بازیکن فوتبال نوجوان را در فصل بازی بررسی کردند .آنان به این نتیجه
)1. Y Balance Test (YBT
)2. Landing Error Scoring System (LESS
)3. Landing Error Scoring System-Real Time (LESS-RT
)4. Single Leg Squat (SLS
)5. Functional Movements Screening (FMS
6. Wieczorkowski
7 . Kiesel
8. Chimera
9. Padua
10 . Anterior Cruciat Ligament
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رسیدند که افراد بدون آسیب ،نمرۀ  LESSکمتری نسبت به افراد آسیبدیده داشتند .در حقیقت آزمون
 LESSمیتواند بهعنوان یک ابزار غربالگری برای افراد در معرض ریسک آسیب  ACLاستفاده شود (.)24
بل1و همکاران ( )2014نشان دادند که افراد با ترمیم  ACLنسبت به گروه سالم ،با توجه به نمرۀ

LESS

مکانیزم فرود بدتری دارند ،بنابراین  LESSمیتواند برای ارزیابی خطای فرود ورزشکاران و برای کمک به
توانبخشی قبل از بازگشت به ورزش مفید باشد ( .)22یوگالد2و همکاران ( )2015در مطالعۀ مقطعی با
بررسی  SLSو فرود-پرش3به این نتیجه رسیدند که افراد با نمرۀ  SLSبیشتر ،والگوس دینامیک زانوی
بزرگتری را نشان دادند .آنان بیان کردند که آزمون  SLSابزاری منطقی برای ارزیابی والگوس دینامیک
زانو و ریسک آسیب اندام تحتانی است (.)25
ثباتبخشی پویای نروماسکوالر ) (DNSبر مبنای حرکتشناسی تکاملی 4شکل گرفته است .در
حرکتشناسی تکاملی مراحل تکامل دستگاه حرکتی نوزاد از تولد تا زمان شروع به راه رفتن مطالعه
میشود .در رویکرد  ،DNSاعتقاد بر این است که در دوران نوزادی ،اختالل نروماسکوالر بهدلیل عدم تکامل
حرکتی ایجاد میشود و در سنین باالتر خود را بهصورت اشتباه بیومکانیکی بروز میدهد ،و این ممکن
است به نقص آناتومیک منجر شود .پیامد این اعتقاد آن است که فرایند حرکات اصالحی نیز باید با اصالح
اختاللهای نروماسکوالر آغاز شود .برای مثال ،کالر 5معتقد است اولین قدم در اصالح حرکتی ،ارزیابی
تنفس و در صورت نیاز اصالح آن است .به نظر او عضالت تنفسی نقش بسیار مهمی در ثباتبخشی
پوسچرال استاتیک و دینامیک دارند .در این رویکرد ،پس از اصالح تنفس ،اصالح حرکات بنیادین

6

عملکردی بهترتیب ظهور در یک سال ابتدایی زندگی در دستور کار قرار میگیرد .کالر معتقد است نوزاد
در خالل رشد ،حرکت بنیادین را در پوزیشنهای متفاوت تجربه میکند .در این فرایند ،برای غلبه بر
نیروی جاذبه ،حفظ پوسچر و بهبود حرکت ،نوزاد به همکاری نزدیک سیستمهای عصبی و عضالنی نیاز
دارد .بر مبنای رویکرد  ،DNSالگوهای حرکتی براساس مرحلهبندی ژنتیک از سیستم اعصاب مرکزی
فراخوانی میشود .بهعبارت دیگر ،الگوهای حرکتی بنیادین خاص در کودک سالم از قبل برنامهریزی شده
است و در طول پروسۀ بزرگسالی بهصورت ذخیرهشده در سیستم اعصاب مرکزی باقی میماند .با حرکاتی
1. Bell
2. Ugald
3. Drop-Jump
4. Developmental Kinesiology
5. Kolar
6. Fundamental
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که در طول زندگی روزمره بهاشتباه انجام میگیرد  ،مغز الگوهای صحیح را با الگوهای غلط جایگزین
میکند .تکنیکها و تمرینات  ،DNSبرنامۀ حرکتی ایدهآل که بعد از دورۀ طفولیت دستخوش اشتباه و
فراموشی شده را برای  CNSبازیابی میکند .بهطور خالصه DNS ،رویکرد نروماسکوالر است که برای
تشخیص و درمان اختالالت سیستم حرکتی از فرایند تکامل حرکتی نوزاد استفاده میکند (.)26 ،27
دردهای عضالنی و نقایص عملکردی دارای سه نوع منشأ سایکوسوشال ،پاتوفیزیولوژیک ،و
پاتوکینزیولوژیک هستند .در رویکرد  ،DNSفقط دردهای عضالنی و نقایص عملکردی با منشأ
پاتوکینزیولوژیک مورد توجهاند .نقصهای 1پاتوکینزیولوژیک میتوانند منشأ آناتومیک ،بایومکانیک یا
نروماسکوالر داشته باشند .نقصهای پاتوکینزولوژیک با منشأ آناتومیک عبارتاند از :نقص راستا 2،نقص
تعادل 3و نقص تقارن 4.نقصهای پاتوکینزیولوژیک با منشأ بایومکانیک عبارتاند از :پوزیشن مرکزی
اشتباه 5و تکنیک اشتباه 6که به مجموعۀ آنها در اصطالح اشتباهکاری 7گفته میشود .نقصهای
پاتوکینزیولوژیک با منشأ نروماسکوالر عبارتاند از :اختالل در کنترل8و اختالل در هماهنگی.)28 ،29(9
در رویکرد  ،DNSاین اعتقاد وجود دارد که حتی نقصهای آناتومیک و اشتباهات بایومکانیک نیز اغلب
منشأ اختاللها ی نروماسکوالر دارند و با اصالح اختالل نروماسکوالر میتوان از بروز بسیاری از نقایص
آناتومیکال و اشتباهات بایومکانیکال پیشگیری یا در صورت وقوع ،آنها را درمان کرد.
با آنکه تمرین حرکات بنیادین با رویکرد  DNSپشتوانۀ نظری خوبی دارد ،اثربخشی این تمرینات بر
حرکات عملکردی عمومی" کمتر مطالعه شده است .در جستوجوی جامع ما در مورد مطالعات مربوط به
بهکارگیری تمرینات  ،DNSچند گزارش یافت شد که در آنها از این تمرینات برای درمان تعدادی از
بیماریها مثل میگرن ،PCA10 ،و دردهای مزمن اسکلتی-عضالنی استفاده شده بود ( .)33-30همچنین،
اثر تمرین  DNSبر بهبود قدرت عضالت دست نشان داده شده است ( .)34ولی در مورد تأثیر  DNSبر
حرکات عملکردی تحقیقی مشاهده نشد .از آنجا که در تمرینات  DNSصرفاً حرکات بنیادین تمرین
1. deficits
2. malalignment
3. imbalance
4. Assymetry
5. incorrect core position
6. incorrect technique
7. misuse
8. control dysfunction
9. disturbed coordination
10 . Posterior Cortical Atrophy
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می شود ،پرسش آن است که آیا این تمرینات موجب بهبود حرکات عملکردی عمومی یا اختصاصی نیز
میشوند یا خیر؟ برای پاسخ دادن به این پرسش ،در این تحقیق پنج آزمون عملکردی پیش و پس از یک
دورۀ تمرینی  DNSمطالعه شده تا مشخص شود میزان اثر تمرینات  DNSبر روی هر کدام از آنها تا چه
حد متفاوت است.
روش تحقیق
نمونۀ تحقیق شامل  34دانشجوی دختر بود که بهطور تصادفی در دو گروه تجربی و شاهد قرار گرفتند.
براساس نمودار تخمین حجم نمونۀ معرفیشده توسط توماس و همکاران ،در آلفای  ،0/05بتای  0/20و
اندازۀ تأثیر 0/61حجم نمونه در هر کدام از گروهها  13نفر در نظر گرفته شد ( .)35افت آزمودنیها در
گروه تجربی  30درصد و در گروه شاهد  10درصد در نظر گرفته شد ،بنابراین حجم نمونه در گروه تجربی
 19و در گروه شاهد  15در نظر گرفته شد ،ولی در عمل افت آزمودنی وجود نداشت .سن ،قد و وزن گروه
تجربی بهترتیب  18/8 ±0/68سال 160/4 ±5/63 ،سانتیمتر و  61/4±14/41کیلوگرم و در گروه شاهد
 18/9 ±0/91سال 160/5 ±3/16 ،سانتیمتر و  61/2±12/10کیلوگرم بود .تمامی افراد در ابتدا فرم
رضایتنامۀ آگاهانه را پر کردند .نمونهگیر ی ابتدایی هدفمند و شرایط ورود به مطالعه عبارت بود از.1 :
عدم اشتغال به ورزش در دوران تحقیق .2 ،نداشتن منع پزشکی برای اجرای حرکات ورزشی و  .3نداشتن
آسیب ترمیمنشده در شش ماه منجر به تحقیق در اندام تحتانی .مراحل اجرایی تحقیق بهترتیب شامل
تهیۀ سالن تمرینی ،جذب آزمودنیها ،اجرای پیشآزمون ،اجرای پروتکل تمرینی و اجرای پسآزمون بود.
آزمونهای بهکاررفته در تحقیق عبارت بودند از :غربالگری حرکات عملکردی ،اسکات تک پا (راست)،
تعادل پویای ( Yراست) ،سیستم امتیازدهی خطای فرود و سیستم امتیازدهی خطای فرود در زمان واقعی.
آزمونهای  LESS-RT ،LESS ،YBT ،SLS ،FMSبراساس رفرنسهای موجود اجرا و امتیازدهی شد (،37
 .)5 ،25،10 ،36اسکات تکپا به روش یوگالده و همکاران ( )25اجرا شد ،در این روش ،سه خطا شامل
رها کردن دست ،نشانۀ ترندلنبرگ ،و افتادن پای تکیهگاه در وضعیت والگوس 2وجود دارد .در
پیشمطالعه 3،متوجه شدیم که آزمودنیها عالوه بر سه خطای مذکور ممکن است پنج خطای دیگر را نیز

1. effect size
2. arms flailing, the Trendelenburg sign, or collapse of the supporting knee into valgus
3. pilot study

تأثیر تمرينات بنیادين بر حرکات عملکردی پايه و تخصصی در دانشجويان دختر

137

مرتکب شوند که عبارت بودند از زمین گذاشتن پا ،خم کردن هیپ ،خم کردن تنه ،چرخش تنه و باز یا
بسته کردن زانو .بنابراین در نمرهدهی ما ه شت خطا وجود داشت و نمرۀ بیشتر به معنای خطای بیشتر
است .روایی صوری 1و منطقی 2این روش توسط پنج متخصص کینزیولوژی تأیید شد .پایایی آزمون-
آزمون مجدد این روش در فاصلۀ زمانی ششهفتهای برابر  0/91بود.
گروه کنترل تمرینات آمادگی جسمانی رایج خود را انجام دادند و گروه تجربی پروتکل تمرینی
ثباتبخشی پویای عصبی عضالنی را به مدت  6هفته ،هر هفته  3جلسه و هر جلسه  50دقیقه اجرا
کردند .پروتکل تمرینی گروه شاهد شامل تمرینات گرم کردن ( 5دقیقه) ،هوازی ( 10دقیقه) ،بیهوازی
( 10دقیقه) ،چابکی ( 10دقیقه) ،قدرتی ( 10دقیقه) ،و سرد کردن ( 5دقیقه) و براساس اصل اضافهبار
بود .پروتکل تمرینی گروه تجربی شامل تمرینات گرم کردن ( 5دقیقه) ،تمرینات  DNSتوأم با اصالح
تنفس ( 40دقیقه) ،و سرد کردن ( 5دقیقه) بود .براساس رویکرد  ،)26 ،38( DNSحرکات تمرینی شامل
تنفس دیافراگمی ،خوابیده به پشت  ، 90-90خوابیده به شکم ،اقدام به غلط ،نشستن از پهلو ،نشستن
مایل ،سهپایه ،زانو زدن ،اسکات و برخاستن بود 3.هفتۀ اول تمرینات ،به آموزش و تمرین حرکات بنیادین
 DNSاختصاص داده شد .در هر هفته ،نسبت به هفتۀ قبل مقداری به پیچیدگی حرکت اضافه میشد.
شایان ذکر است که در تمرینات نروماسکوالر ،وقتی میتوان سطح پیچیدهتری از حرکت را آموزش داد
که سطح موجود آن با تمرینات مناسب کامالً خودکار شده باشد .بهعبارت دیگر ،در آموزش نروماسکوالر
حرکات (مهارت) ،اضافهبار از طریق پیچیدهسازی اجرای حرکات اعمال میشود .دادهها در نرمافزار SPSS

نسخۀ  23و به روش  ANOVAبرای دادههای تکراری در سطح معناداری  P≤ 0/05تحلیل آماری شد.
یافتهها
در تحقیق حاضر ،پایبندی به تمرین از طریق تقسیم تعداد جلسات حضور فعال در تمرین به تعداد کل
جلسات تمرینی ( 18جلسه) محاسبه شد .میانگین میزان پایبندی در گروه تجربی  94درصد و در گروه
شاهد  92درصد بود .در جدول  1اطالعات جمعیتشناختی آزمودنیها و در جدول  2اطالعات مربوط به

1. face validity
2. logical validity
 .3نامها بهترتیب برای معادلهای انگلیسی زیر انتخاب شدهاند:
Baby Rock (Supine 90-90),Prone,Rolling,Side Lying , Obliques Sit, Tripod, Kneeling,Squat ,
Czech Get Up
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تحلیل واریانس ارائه شده است .همانطورکه مشاهده میشود ،اثر تعاملی گروه در نوبت آزمون در هر پنج
آزمون حرکات عملکردی معنادار شده است .به این معنا که تغییرات دو گروه شاهد و تجربی از پیش تا
پسآزمون تفاوت داشته است .شکل  1منحنی خطی تحلیل واریانس را برای آزمون  FMSنشان میدهد.
شکل حاکی از آن است که در مقایسه با گروه شاهد (پیشرفت  5درصدی) ،گروه تجربی با شیب تندتر
(پیشرفت  60درصدی) تغییر داشته است .مجذور اتا اندازۀ تأثیر این تحلیل آماری را نشان میدهد که
برای  FMSبرابر  0/89است .برای رعایت اختصار از درج نمودار سایر آزمونهای حرکات عملکردی
خوددار ی شده ،ولی شکل کلی در هر پنج آزمون حرکات عملکردی یکی است ،با این تفاوت که اندازۀ
تأثیر در برخی آزمونها کمتر و در برخی بیشتر است.
جدول  .1اطالعات جمعیتشناختی آزمودنیها
عامل

تعداد

BMI
()kg/m2

تجربی

19

18/8±0/68

160/4±5/63

61/4±14/41

23/7±4/67

شاهد

15

18/9±0/91

160/5±3/16

61/2±12/10

23/8±4/71

(-0/089)0/929

(-0/030)0/976

(0/045)0/964

(-0/036)0/972

گروه

)P(sig

سن (سال)

قد (سانتیمتر)

انحراف معیار ±میانگین

انحراف معیار ±میانگین

وزن (کیلوگرم)

انحراف معیار ±میانگین انحراف معیار ±میانگین

 :Pمقدار  Pو  :sigسطح معناداری

۱۷
۱۶

η2 = 0/96

۱۵

گروه شاهد

۱۴

گروه تجربی

۱۳

η2 = 0/35

11/2

11/73

10/84
پس آزمون

۱۲
۱۱
۱۰

آزمون غربالگری حرکات عملکردی

17/37

 η2 = 0/89و  P = 0/000و 32) = 250/42وF(1

۱۸

پیش آزمون

شکل  .1تغییر نمرات آزمونهای غربالگری حرکات عملکردی در پیشآزمون و پسآزمون در دو گروه
شاهد و تجربی
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جدول  .2اطالعات مربوط به آزمون  ANOVAبرای دادههای تکراری بهترتیب بزرگی مجذور اتا
پیشآزمون

پسآزمون

درصد

تعامل

مجذور

انحراف معیار ±میانگین

انحراف معیار ±میانگین

پیشرفت

(df)1.32

اتا

17/1±4/60

60

F=250/42

5

P=0/000
F=67/66

متغیر

گروه

آزمون FMS

تجربی

10/1±8/34

()0-21

شاهد

11/2±2/36

11/2±7/52

اسکات تکپا

تجربی

4/1±1/25

0/0±8/76

80

راست ()8-0

شاهد

3/1±7/22

3/1±3/04

11

P=0/000

خطای فرود-

تجربی

9/2±9/17

7/2±4/40

26

F=30/15

زمان واقعی

شاهد

9/2±4/19

9/2±0/13

4

P=0/000

خطای فرود

تجربی

9/2±6/69

7/2±2/71

25

F=22/58

()0-15

شاهد

9/2±0/59

8/2±6/44

4

P=0/000

تعادل پویا Y

تجربی

84/6±9/83

94/5±6/75

12

F=13/37

راست )(cm

شاهد

86/9±4/17

89/7±3/96

3

P=0/001

0/89

0/68

0/48
0/41
0/29

بحث و نتیجهگیری
تحلیل آماری نشان داد که در اثر دورۀ تمرینی در هر پنج آزمون عملکردی تعامل معناداری به نفع گروه
تجربی وجود داشت ،به این معنا که در تمامی آزمونهای عملکردی میزان پیشرفت گروه تجربی بهطور
معناداری از گروه شاهد بیشتر بود .ضریب مجذور اتا شاخص معناداری و بزرگی اندازۀ تأثیر است .هرچه
مجذور اتا بزرگتر باشد ،مؤید آن است که نسبت پیشرفت در گروه تجربی به گروه شاهد بزرگتر است
( . )39در این مطالعه ،مجذور اتا برای پنج آزمون تعادل پویای  ،Yخطای فرود ،خطای فرود در زمان
واقعی ،اسکات تکپا و غربالگری حرکات عملکردی معنادار و بهترتیب برابر  0/68 ،0/48 ،0/41 ،0/29و
 0/89بود ( .)P≥0/05این مسئله مؤید آن است که هرچند تأثیر تمرینات  DNSبر روی تمامی پنج آزمون
حرکات عملکردی معنادار بوده ،میزان تأثیر تمرینات در حرکات عملکردی مختلف ،یکسان نبوده است .با
توجه به سختی و پیچیدگی حرکات عملکردی مورد آزمون ،مشاهده میشود که با افزایش پیچیدگی
حرکات ،حجم تأثیر نیز کاهش یافته است .از این یافتهها میتوان نتیجه گرفت که تمرین حرکات بنیادین
عملکردی  DNSبرای بهبود حرکات عملکردی مورد نیازند ،ولی احتماالً باید از طریق تمرینات اختصاصی
نیز تکمیل شوند .این نیاز با افزایش پیچیدگی حرکات عملکردی مشهودتر میشود.
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مطالعۀ ما نشان داد که تمرین حرکات بنیادین بر حرکات عملکردی مؤثر است .اما در ادبیات تحقیق،
در مورد میزان اثر تمرینات بنیادین عملکردی بر حرکات پیچیدهتر عملکردی در ظاهر اتفاقنظر وجود
ندارد ( .)43-40،16تمرین حرکات بنیادین بر ثبات مرکزی و کنترل عصبی عضالنی متمرکز بوده و در
عین حال انعطافپذیری و قدرت عضالنی را نیز بهبود میدهد .)44( .رایت1معتقد بود که تمرین حرکات
بنیادین ،فقط مؤلفههای حرکتی مورد تمرین را بهبود میدهد و بر کلیت حرکات عملکردی تأثیری ندارد
( .)42در مقابل ،برخی محققان معتقدند که تمرین حرکات بنیادین برای یادگیری مهارتهای پیچیده
بهصورت ایمن ضروری است ( .)45در نظر این گروه از محققان ،مهارتهای حرکتی بنیادین بهعنوان
بلوکهای ساختمان برای الگوهای حرکتی خاص ورزش در نظر گرفته میشوند ،بنابراین تمرکز برنامههای
تمرینی در درجۀ اول باید بر مهارتهای حرکتی بنیادین باشد ( .)46این محققان معتقدند که اگرچه الزم
است که برای بهبود حرکات عملکردی خود حرکات را تمرین کرد ،در عین حال باید توجه داشت که
فقدان ورزیدگی در حرکات بنیادین میتواند مشکلساز باشد .در مجموع ،برایند این نظرهای بهظاهر
مخالف آن است که ورزیدگی در حرکات بنیادین شرط الزم (ولی نه شرط الزم و کافی) برای ورزیدگی
در حرکات عملکردی تخصصی است .البته نشان داده شده که تمرین حرکات بنیادین میتواند تا حدودی
به بهبود حرکات عملکردی عمومی نیز منجر شود .برای مثال ،کیسل2با مطالعه بر روی بازیکنان حرفهای
فوتبال آمریکایی نشان داد که با مداخلۀ تمرینی خارج از فصل ،نمرۀ  FMSنیز پیشرفت کرد (.)41
محققان معتقدند که رشد حرکتی انسان سیر تکاملی دارد و باید این مراحل بهترتیب یکی پس از
دیگری طی شود تا فرد در آینده با نقص حرکتی و درد و آسیب مواجه نشود ( .)5 ،26براساس مطالعات
3

کوک ،تکامل حرکتی با بهدست آوردن کنترل سر و گردن شروع میشود و سپس به سمت غلتیدن،

خزیدن 4،زانو زدن  5،اسکات ،ایستادن ،گام زدن ،راه رفتن ،باال رفتن 6و دویدن به پیش میرود ( .)5کالر
مراحل تکامل حرکتی تا  13ماهگی را با جزییات بیشتری نشان داده است ( .)26زندگی طبیعی نوزادان
باید فرصت کافی برای تمرین این مراحل تکاملی بنیادین حرکتی را فراهم کند .فقدان یکی از مراحل
حرکتی اولیه موجب محدودیت حرکتی و اختالل میشود .در سبک زندگی صنعتی ،بسیاری از نوزادان
1. Wright
2. Kiesel
3. Rolling
4. Creeping
5. Kneeling
6. Climbing
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در فضاهای بسته و با استفاده از پوشک ،پوشاک ضخیم ،کفش و روروک بزرگ میشوند که اینها به معنای
محرومیت از فرصتهای مناسب حسی و حرکتی است که از طریق بازیهای نوزادانه و کودکانه در
محیطهای متنوع طبیعی حاصل میشود .این موضوع در برخی کشورها مثل کانادا بهاندازهای مهم تلقی
میشود که از سال  2004برای استفاده از روروک جریمۀ  100هزار دالری و شش ماه زندان در نظر گرفته
شده است .الگوهای حرکات عملکردی بنیادین )FFM(1یادگیریشده در کودکی باید در بزرگسالی نیز از
طریق فرصتهای تمرینی مناسب حفظ شوند ،در غیر این صورت فرد دچار اختالل حرکتی میشود (.)5
متأسفانه در بسیاری از شهرها ،نه در خانه ،نه در مدرسه ،و نه در هیچ فضای دیگری برای کودکان فرصت
کافی برای تمرین و کسب مهارت در حرکات عملکردی وجود ندارد .این نیاز ارضانشده با فرد تا جوانی و
بزرگسالی تداوم مییابد و احتمال دارد تشدید هم بشود.
تفکر  DNSبر این اساس است که الگوهای حرکتی بنیادین2در کودک سالم از قبل برنامهریزی شده
است و بهشرط عدم وجود موانع تمرینی بهطور خودکار در زمان مناسب خود بروز میکنند ( .)26محرومیت
از محیط طبیعی متناسب برای تحرک نوزادان ،کودکان ،نوجوانان ،جوانان ،و بزرگساالن موجب میشود
که یا اساساً  FFMاز ابتدا در حافظۀ حرکتی شکل نگیرد یا اگر شکل گرفت ،در سنین باالتر به فراموشی
سپرده شود .بنابراین ،در رویکرد  DNSبا تمرینِ الگوهای حرکتی بنیادین ،مکانیزمهای ضروری حسی و
حرکتی از سیستم عصبی مرکزی فراخوانی شده و این موجب اصالح برنامۀ حرکتی میشود ( .)26در
مطالعۀ ما نشان داده شد که تمرین الگوهای حرکتی بنیادین با رویکرد  DNSموجب پیشرفت در اجرای
آزمونهای حرکات عملکردی نیز شد .اما همانطورکه در پاراگراف اول بحث مالحظه شد ،اندازۀ تأثیر
تمرینات بنیادین با پیچیدگی آزمونهای حرکات عملکردی نسبت معکوس داشت و با پیچیدهتر شدن
حرکات عملکردی مورد آزمون ،از اندازۀ تأثیر آنها کاسته شد .کالر معتقد است که غربالگری حرکات
عملکردی ،ریشه در حرکتشناسی رشد و برنامۀ حرکتی یک کودک سالم دارد و میتوان گفت که FMS

و  DNSدر اصول مشابه هستند .وی هر یک از حرکات سیستم  FMSرا منطبق با یکی از حرکات دورۀ
رشد حرکتی کودک میداند ( .)38بنابراین وجود بزرگترین اندازۀ تأثیر برای  FMSنسبت به دیگر
آزمونهای عملکردی منطقی بهنظر میرسد .در کل ،میتوان گفت حرکات بنیادین میتوانند به پیشرفت
حرکات عملکردی کمک کنند ،ولی هرچه به سمت حرکات عملکردی تخصصیتر میرویم ،میزان اثر کمتر
1. Fundamental Functional Movements
2. Fundamental
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میشود و نیاز است که عالوهبر تمرین حرکات بنیادین در همان مهارت خاص هم بهصورت تخصصی
تمرین شود .در مجموع ،بهنظر میرسد که تمرین حرکات بنیادین با رویکرد  DNSبرای اجرای ایمن
حرکات عملکردی پیچیدهتر شرط الزم است ،ولی شرط کافی نیست.
بهطور کلی این مطالعه ،ارزش تمرین  FFMبا رویکرد  DNSدر بهبود انواع حرکات عملکردی را نشان
میدهد .ایجاد مهارت در  FFMاحتماالً برای تمرین مؤثرتر حرکات عملکردی تخصصیتر مثل مهارتهای
ورزشی نیز میتواند مفید باشد .به هر حال ،برای اظهارنظر قاطع در این مورد به مطالعات بیشتری نیاز
است .در حال حاضر ،میتوان نتیجه گرفت که بهتر است در برنامۀ تمرینی ساالنۀ ورزشکاران از  FFMنیز
بهطور ادواری به مدت چند هفته استفاده کرد .این احتماالً کمک میکند بهنحو مؤثرتری از آسیبهای
درونزا ی ناشی از نقص عملکرد حرکتی و اختالل نروماسکوالر پیشگیری کرد .دلیل این موضوع آن است
که منشأ بسیاری از نقصهای آناتومیک و اشتباهات بایومکانیک اختالل نروماسکوالر است .باید توجه
داشت که ایجاد مهارت در  FFMنقطۀ آغاز پیشگیری از آسیب ورزشی است .در یک برنامۀ پیشگیری
جامع به ترتیب باید مراحل زیر طی شود :ایجاد کنترل عصبی عضالنی عمومی از طریق تمرینات مربوط
به FFM؛ ایجاد آمادگی جسمانی سالمتمحور و ورزشمحور ،ایجاد کنترل عصبی عضالنی تخصصی توسط
تمرینات مهارتی اختصاصی ،پرهیز از پرکاری با دادن فرصت ریکاوری ،و حذف عوامل آسیبزای خارجی
مثل زمین و تجهیزات نامناسب و یا خشونت بیمورد .در این مطالعه مشارکتجویان فقط دانشجویان
دختر بودند .شواهد نشان نمیدهد که در دانشجویان پسر نتایج متفاوت باشد ،با وجود این توصیه میشود
که محققان بعدی ،این مطالعه را بر روی پسران انجام دهند.
تشکر و قدردانی
مقالۀ حاضر با حمایت دانشکدۀ علوم ورزشی دانشگاه اصفهان و با مشارکت دانشجویان دانشگاه صنعتی
اصفهان انجام گرفت .از همکاری صمیمانۀ مشارکتکنندگان سپاسگزاری میشود .همچنین از مدیریت
ادارۀ تربیت بدنی دانشگاه صنعتی اصفهان بهدلیل تسهیل شرایط تمرینی تقدیر و تشکر بهعمل میآید.
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Abstract
Disability to perform functional movements is known as one of the most
crucial factors of musculoskeletal injuries. This study investigated to what
extent fundamental movement training of dynamic neuromuscular
stabilization (DNS) could improve various functional movements. The
sample consisted of 34 female students who were randomly assigned to two
groups. Their age, height and weight were 18.8±0.68, 160.4±5.63 cm and
61.4±14.41 kg for the experimental group and 18.9±0.91, 160.5±3.16 cm
and 61.2±12.10 kg for the control group respectively. The experimental
group followed a six-week training protocol 3 sessions and 50 minutes each
session. Five movement tests were used as the indicators to measure training
effectiveness. ANOVA with repeated measures indicated a significant
interaction of all five movement tests in favor of the experimental group
(F(1,32)≥4.13, P≤0.001 and ƞ2 ≥0.29). Based on Eta-square coefficients, the
highest and lowest differences in the progress coefficient were observed in
Y-balance test and functional movement screening test respectively. The
findings support the hypothesis that fundamental movement training can be
used to improve functional movements. Lower improvement of more
specific functional movements reveals that they may require not only
fundamental movements but also specific training of movement.

Keywords
Functional movements, fundamental movements, injury, neuromuscular
disorder, neuromuscular stabilization.
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