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Abstract
Background and Aim: Injury is an inseparable part of athletic trainings and competitions and
athletes are always subject to the risk of injury. The present study was conducted to investigate the
effect of six weeks of neuromuscular warm up program on the scores of injury incidence and
functional movement screen in male basketball players disposed to injury in Iran Basketball Super
League.
Materials and Methods: A total of 50 basketball players prone to injury were identified in a
Functional Movement Screen (Age 25.33 years, high 197.56 cm, Weight 97.1 Kg, BMI 24.59) and
divided into two groups of control and experimental. Experimental group performed six weeks of
neuromuscular exercises while control group only performed conventional team exercises. In the end,
similar pre-season and pre-test Functional Movement Screen tests were administered and also injury
reports of players prone to injury were examined. Data analysis was done using t test and repeated
measures of ANOVA test.
Results: The results of the present study showed that protocol of neuromuscular exercise, in
comparison to control group, had a significant effect on decreasing injury in upper extremity, waist,
central body (P=0.500), and lower extremity (P=0.001). Investigating scores of the three step tests of
pre-season competitions, pre-test, and post-test after six weeks of neuromuscular exercises showed
that these exercises increased scores of Functional Movement Screen more than conventional
exercises did.
Conclusion: Functional Movement Screen can be used to identify players prone to injury in preseason and even mid-season competitions. Also, use and implementation of neuromuscular exercises
might help to decrease probability of injury incidence in identified individuals disposed to injury and
increase Functional Movement Screen scores.
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چکیده
مقدمه و اهداف
آسیبدیدگی جزء الینفک تمرینات و مسابقات ورزشی است و ورزشکاران همواره در معرض خطر آسیبدیدگی هستند .پژوهش حاضر با هدف بررسی
تاثیر شش هفته برنامه گرم کردن عصبی-عضالنی بر میزان بروز آسیبدیدگی و نمرات غربالگری عملکرد حرکتی مردان بسکتبالیست مستعد آسیب-
دیدگی در لیگ برتر ایران انجام شد.
مواد و روشها
پژوهش حاضر بر روی  50بازیکن بسکتبال مستعد آسیبدیدگی که توسط غربالگری عملکرد حرکتی شناسایی (سن  ،25/33قد  197/56سانتیمتر ،وزن
 97/1کیلوگرم ،شاخص توده بدن  )24/59به گروههای کنترل و مداخله تمرینی تقسیم شدند ،انجام شد .گروه مداخله شش هفته تمرینات عصبی-
عضالنی و گروه کنترل تمرینات متداول تیمی را انجام دادند .در خاتمه مانند پیش از آغاز فصل و پیش از دوره تمرینات ،آزمونهای غربالگری عملکرد
حرکتی انجام شد و گزارشات آسیبدیدگی آزمودنیها مورد بررسی قرار گرفت .تجزیه و تحلیل دادهها با آزمون  tمستقل و آزمون تحلیل واریانس با
اندازهگیریهای مکرر انجام شد.
یافتهها
نتایج نشان داد که پروتکل تمرینی عصبی-عضالنی تاثیر معناداری در کاهش آسیبدیدگی ناحیه اندام فوقانی ،کمر و مرکزی تنه ( ،)P=0/500اندام
تحتانی ( )P=0/001داشت .بررسی امتیازات سه مرحله آزمون نشان داد که تمرینات عصبی-عضالنی افزایش بیشتری در امتیاز غربالگری عملکرد
حرکتی نسبت به تمرینات متداول داشت.
نتیجهگیری
میتوان با غربالگری عملکرد حرکتی بازیکنان مستعد آسیبدیدگی را پیش و بین فصل مسابقات شناسایی کرد .همچنین اجرای تمرینات عصبی-
عضالنی ممکن است احتمال بروز آسیبدیدگی را در افراد مستعد آسیب کاهش دهد و همچنین بتواند امتیاز آزمونهای غربالگری عملکرد حرکتی را
ارتقاء دهد.
واژههای کلیدی
تمرینات عصبی-عضالنی؛ غربالگری عملکرد حرکتی؛ آسیبدیدگی
نویسنده مسئول :حمید طباطبایی ،دانشجوی دکتری حرکات اصالحی و آسیبشناسی ورزشی ،دانشگاه خوارزمی ،پردیس بینالملل تهران،
ایران
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مقدمه و اهداف
مطالعات آسیبشناسی نشان میدهد که آسیبهای ورزشی و تفریحات سالم بخش بزرگی از هزینههای سالمتی عمومی جوامع و
کشورهای در حال توسعه را به خود اختصاص میدهد [1].آسیبدیدگی جزء الینفک تمرینات و مسابقات ورزشی است و ورزشکاران همواره
در معرض خطر آسیبدیدگی هستند .افزایش جلسات تمرین و خصوصاً مسابقات ،باعث باال رفتن احتمال آسیبدیدگی میشود [2].بازیکنان
در مقابل دریافت دستمزد متعهد میشوند تا پایان فصل مسابقات در خدمت باشگاه و تیم طرف قرارداد باشند ،لیکن با بروز آسیبدیدگی،
بازیکن و باشگاه به طور مشترک متضرر میشوند ،زیرا بازیکن فرصت با تیم بودن و تمرین را از دست میدهد و از طرفی جهت درمان و
توانبخشی زمانی را از میادین ورزشی دور میماند ضمن اینکه باشگاه عالوه بر صرف هزینه درمان ،مدتی بازیکن را در جلسات تمرین و
مسابقه در اختیار نداشته که حتی میتواند در صورت کلیدی بودن بازیکن در تیم ،متقبل شکست در مسابقات نیز شود؛ لذا در سالهای اخیر
توجه خاصی به سطح آمادگی جسمانی ورزشکار در پیش از فصل مسابقات شده و در طول فصل مسابقات نیز حضور دائم مربیان بدنساز در
کنار تیم جهت حفظ ،ارتقاء و بهبود فاکتورهای آمادگی جسمانی ورزشکاران از سوی مربیان و باشگاههای ورزشی مورد تاکید قرار میگیرد.
علیرغم این موارد به کرات شاهد بروز آسیبهای ورزشی حاد هستیم [2].آسیبهای حاد به درستی قابل پیشبینی نبوده و وقوع آن می-
تواند با میزان آمادگی جسمانی ورزشکاران کامالً در ارتباط باشد ،زیرا به دفعات مشاهده شده بازیکنان با سطح آمادگی باال به صورت
غافلگیرکننده ای در حین تمرین یا مسابقه بر اثر برخورد با بازیکن دیگر ،سایر موانع و یا بدون عامل خارجی دچار آسیبدیدگی میشوند و
در این زمان است که نقش آمادگیهای جسمانی ،حرکتی و مهارتی پررنگتر به نظر میرسد [1].به همین دلیل نقش ارزیابی و سنجش
دقیق قابلیتهای جسمانی و مهارتی ورزشکاران پیش از فصل و در حین فصل مسابقات به صورت دورهای دارای اهمیت ویژهای می-
][2
باشد [3-6].از جمله مسئولیتهای پزشک هر تیم ورزشی در تمامی سطوح ،تالش به منظور پیشگیری از آسیبدیدگی ورزشکاران است.
پتانسیل غربالگری ورزشکاران برای ریسک آسیبدیدگی در ارزیابیها و آزمونهای جسمانی پیش از شرکت در فعالیت جسمانی میتواند
کمککننده و مهم باشد [7].از جمله ابزاری که میتوان در این مسیر مهم باشد غربالگری عملکرد حرکتی ( Functional Movement
 )Screen: FMSاست که به منظور ارزیابی عملکرد حرکات مختلف طراحی شده و استفاده از آن برای شرکتکنندگان با عملکردهای
ورزشی در سطوح باال و حتی تفریحی قابل استفاده و کاربردی است Cook [8].و همکاران عقیده دارند که بسیاری از ورزشکاران و افراد
قادر هستند فعالیتها و حرکاتی را در باالترین سطح اجرا کنند ،در حالی در اجرای حرکات بنیادی ناکارآمد هستند؛ لذا بدون درک و آگاهی
از این موضوع ،این افراد در تالش برای افزایش آمادگی جسمانی خود با داشتن دیسفانکشنها هستند .بسیاری از ورزشکاران در اجرای
برنامه تمرینات قدرتی و آمادگی جسمانی دچار مشکل شده و به سادگی از اجرای تمرینات قدرتی و آمادگی جسمانی که در اجرای آن دچار
مشکل میشوند ،صرف نظر کرده یا از اجرای تمریناتی که در آن ضعیف هستند ،چشمپوشی میکنند [9].غربالگری عملکرد حرکتی
سیستمی غربالگری است که قصد دارد به صورت حرفهای الگوی عملکرد حرکتی افراد را مورد ارزیابی قرار دهد [7، 10-12].این سیستم
غربالگری در بخش پیش از فصل مسابقات به عنوان فاکتوری اصلی قرار دارد ،ضمن اینکه میتواند به عنوان ابزاری تعیینکننده و قاطع به
منظور کمک به تصمیمگیری در خصوص اینکه ورزشکار پس از آسیبدیدگی و یا جراحی میتواند به میادین ورزشی بازگردد یا خیر،
تعیینکننده باشد.
غربالگری پیش از فصل و قبل از شرکت در مسابقات شیوه خوبی است که اطالعاتی را برای طراحی اجزاء برنامههای ورزشی ارائه میدهد
و همچنین میتوان ریسک فاکتورهایی که ممکن است باعث آسیبدیدگی ورزشکاران از جمله مشکالت خاص عضالت شود را تشخیص
][15 ،14 ،8
داد [13].غربالگری عملکرد حرکتی توانایی اجرای الگوهای حرکتی پایه که بازتابی از قدرت عضالت است را به چالش میکشد.
هدف اولیه این غربالگری ارزیابی سیستم زنجیره حرکتی است و به صورتی بدن را ارزیابی میکند که سیستم مرتبط با اجزای وابسته به
یکدیگر که اغلب از سمت پروگزیمال به دیستال در شروع حرکت مرتبط میشود و عمل میکند را مورد توجه قرار میدهد] [16 ،1و
اطالعاتی در خصوص اینکه اگر ورزشکار مشکلی در ثبات یا حرکتپذیری داشته باشد را نشان میدهد .این اطالعات ،پایهای برای طراحی
][17
برنامه و بهبود عملکرد با توجه به الگوی حرکتی است.
در واقع فاصله بین غربالگری پزشکی و ارزیابی اجرای مهارتهای ورزشی در ورزشکاران پیش از شرکت در تمرینات و فصل مسابقات را
 Cookو همکاران با ایجاد پلی به نام غربالگری عملکرد حرکتی به یکدیگر مرتبط کرد [19 ،18].طبق نظر وی ،کنترل عصبی عضالنی در
حرکات ورزشکاران حرفهای امر مهمی تلقی میشود [20 ،8].تطابقپذیری بدن با حرکات غیرکارآمد در افراد ،ممکن است الگوهای حرکتی
][19
ضعیف را تقویت کرده و با وجود دستیابی به اجرای مهارتهای ورزشی در سطح باال احتمال دارد سرانجام باعث آسیبدیدگی فرد شود.
غربالگری عملکرد حرکتی بر اساس هفت آزمون حرکتی ،پایهگذاری شده است که به سادگی محدودیتها یا تغییرات را در حرکات طبیعی
مشخص میکند] [8و اجرای آنها نیازمند قدرت عضالنی ،انعطافپذیری ،دامنه حرکتی ،هماهنگی ،تعادل و حس عمقی است [9].آزمونها
شامل حرکات اسکات کامل ،گام برداشتن از روی مانع ،النج ،حرکتپذیری مفصل شانه ،باال آوردن پا به صورت فعال ،ثبات تنه در حرکت
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شنا ،ثبات چرخشی تنه است (تصویر .)1امتیازات از صفر (عدم اجرای حرکت به علت وجود درد) ،یک (اجرای حرکت با درد) ،دو (اجرای
حرکت بدون درد ولی با محدودیت حرکتی) و سه (اجرای حرکت به صورت صحیح و کامل) برای فرد در فرم مربوطه ثبت میگردد که
امتیازات در خاتمه با یکدیگر جمع شده و امتیاز کل محاسبه میشود .به عالوه سه آزمون کیلیرینگ 1نیز طراحی شده که شامل حرکت در
مفصل شانه (فلکشن ،چرخش داخلی) ،فلکشن و اکستنشن تنه است تا وجود درد را در هنگام اجرای حرکات فوق ارزیابی کرده و ثبت شود.
در صورتی که مجموع امتیازات  14از  20و یا کمتر از آن باشد ،فرد مستعد آسیبدیدگی شناخته خواهد شد [7، 20-22].مطالعات متعددی در
این زمینه انجام صورت گرفته است از جمله Kiesel :و همکاران بر روی امتیاز غربالگری عملکرد حرکتی و ارتباط آنها با میزان آسیب-
دیدگی قبل از فصل مسابقات بین  238بازیکنان فوتبال آمریکایی به تحقیق پرداختند .آنها گزارش کردند بازیکنانی که امتیاز  14یا کمتر
کسب کردند  1/8برابر احتمال آسیبدیدگیهای عضالت اسکلتی را بیشتر از بازیکنان با امتیاز باالتر از  14خواهند داشت Butler [23].و
همکاران اجرای حرکات جسمانی و امتیازات غربالگری عملکرد حرکتی و همینطور همبستگی بین آنها در یک دوره  16هفتهای مورد
سنجش قرار دادند .آنها گزارش کردند افراد با امتیاز  14و کمتر از آن در آزمون غربالگری عملکرد حرکتی 8/31 ،برابر بیشتر احتمال آسیب-
][24
دیدگی در تمرینات آتشنشانی نسبت به افرادی با امتیاز باالی  14را داشتند.

تصویر  :1آزمونهای غربالگری عملکرد حرکتی

 O'connorو همکاران امتیازات غربالگری عملکرد حرکتی و توانایی قابلیت پیشبینی آسیبدیدگی در گروهی  874نفری (در گروهی با
 427نفر در دوره تمرینات طوالنی و  447نفر در گروهی با دوره تمرینات کوتاه) را مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج نشان داد که افراد با امتیاز
 14یا کمتر 1/65 ،برابر در گروه دوره تمرینات طوالنی و  1/91برابر در گروه دوره تمرینات کوتاهمدت احتمال آسیبدیدگی بیشتری را
داشتند [25].همبستگی بین امتیازات غربالگری عملکرد حرکتی و شیوع آسیبدیدگی در  38ورزشکار سطح دو کالجها (فوتبال ،والیبال و
بسکتبال) توسط  Chorbaو همکاران بررسی شد .در نتایج مطالعه ،آنها گزارش کردند میانگین امتیازات  14/3±1/77و کمتر از آن بود و
همبستگی معناداری با آسیبدیدگی داشت و بازیکنان مستعد  4/58برابر بیشتر از ورزشکاران با امتیاز باالی  14در معرض آسیبدیدگی
بودند [19].ریسک فاکتورهایی که در بیشتر آسیبدیدگیها بین ورزشکاران مشترک است شامل میزان درگیری عضالت آگونیست و
آنتاگونیست در قدرت ،استقامت و ساختار غیرطبیعی عضالت اسکلتی ،کنترل عصبی-عضالنی ،ضعف عضالت مرکزی بدن و عدم تعادل
دوطرفه یا قرینگی عضالنی میباشد [26 ،27].با توجه به ریسک فاکتورهای فوق فعالیتهای مختلف تمرینی اجرا میشود تا احتمال آسیب-
دیدگی را کاهش دهد که از آن جمله گرم کردن در شروع جلسات تمرین و پیش از مسابقه است که خاصیت ارتجاعی بافت نرم را افزایش
میدهد .سپس عملکرد (عصبی-عضالنی) فرد بهتر شده و احتمال آسیبدیدگی کاهش مییابد .انجام تمریناتی که باعث حرکت کردن بدن
][28
در خارج از صفحات ساده می شوند باعث دشوارتر شدن تمرینات خواهد شد و سیستم تعادل ،هماهنگی و حس عمقی را تحریک میکند.
در واقع تمرینات عصبی-عضالنی برای افزایش ثبات مفصلی ،بهبود حس وضعیت مفصل و توسعه رفلکسهای حفاظتی جهت پیشگیری از
آسیبدیدگی انجام میشود [29].زیرا نقص در کنترل عصبی-عضالنی نقش مهمی در احتمال آسیبدیدگی بازی میکند .شواهدی موجود
است که حس عمقی در حفظ تعادل و عملکرد مناسب اندام تحتانی و کاهش احتمال آسیبدیدگی نقش دارد و مشخص شده است که در
1. Clearing
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بهبود عکسالعمل عضالنی ،برنامههای تمرین عصبی-عضالنی موثرتر از تمرینات قدرتی صرف است [30].به همین دلیل تمرینات عصبی-
عضالنی با هدف توسعه کنترل عصبی-عضالنی و در نتیجه افزایش ثبات مفصل صورت میگیرد که ممکن است باعث کاهش احتمال
آسیبدیدگی شود .این نوع برنامهها شامل تمرینات قدرتی ،کششی ،پالیومتریک و تعادل میشود .تمرینات تعادلی در این برنامههای
تمرینی باعث تاثیر متقابل بر بهبود و توسعه عضالت اطراف مفصل ،افزایش سفتی و ثبات مفصل میشود و همچنین ممکن است اثر
][31
ریسک فاکتورهای بیومکانیکی از جمله افزایش والگوس زانو در حین حرکت فرود را کاهش دهد.
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تاثیر شش هفته برنامه گرم کردن عصبی-عضالنی بر بروز آسیبدیدگی و نمرات غربالگری عملکرد
حرکتی مردان بسکتبالیست مستعد آسیبدیدگی در لیگ برتر ایران انجام شد.
مواد و روش ها
با توجه به اعمال مداخله ،وجود گروه کنترل مستقل و به علت ماهیت تحقیق و عدم کنترل کلیه عوامل مخل ،روش تحقیق حاضر از نوع
نیمهتجربی با انجام پیشآزمون و پسآزمون بود .تحقیق حاضر در یک گروه مداخله تمرینی با اجرای شش هفته برنامه تمرینات عصبی-
عضالنی و یک گروه کنترل با اجرای تمرینات معمول بسکتبال در ورزشکار مستعد بروز آسیبدیدگی بر اساس معیار غربالگری عملکرد
حرکتی انجام گردید .پیش از آغاز لیگ برتر بسکتبال ،جلسهای با کلیه سرمربیان ،مربیان و مربیان بدنساز و همچنین پزشکان تیمهای
شرکت کننده تشکیل شده و در خصوص هدف تحقیق ،شیوه اجرا و کاربرد نتایج توضیحات کاملی ارائه شد .در ادامه بر مزایای اجرای این
آزمونها ،کاربردی بودن نتایج ،جدید و به روز بودن آنها و اینکه تاکنون چنین غربالگری در سطح بازیکنان نخبه در ایران صورت نگرفته
است ،تاکید گردید .پس از اعالم رضایت سرمربیان تیمها جهت اجرای آزمون از کلیه بازیکنان ،محقق به محل تمرین کلیه تیمها مراجعه
کرد تا ارزیابیهای مر بوطه را انجام دهد .پیش از اجرای آزمون ،جلسه ای با بازیکنان تشکیل شده و در خصوص آزمون ،نوع و تعداد
آزمونها و همچنین هدف آزمون به صورت کامالً واضح توضیحاتی ارائه گردید و سپس هر یک از آزمونها توسط محقق اجرا و نمایش
داده شد ،ولی در خصوص نحوه امتیازدهی و همچنین شیوه اجرای صحیح برای کسب باالترین امتیاز ،توضیحی داده نشد .پس از جلب
رضایت بازیکنان و امضاء فرم رضایتنامه جهت شرکت در تحقیق ،مشخصات دموگرافی ،پُست بازی ،سابقه بازی ،سطح بازی (عضویت در
تیم ملی یا بازیکن سابق تیم ملی ،بازیکن لیگ برتر ،اولین حضور در لیگ برتر و بازیکن دسته یک یا پایینتر) ،سوابق و نوع آسیبدیدگی
ثبت گردید و سپس غربالگری عملکرد حرکتی با کیت مربوطه که توسط انجمن غربالگری عملکرد حرکتی ایاالت متحده تولید میشود،
انجام شد .تعداد نه تیم و در مجموع  108بازیکن مرد بسکتبال شاغل در لیگ برتر و با توجه به در دسترس بودن کلیه بازیکنان تیم ،تمامی
آنها پیش از آغاز لیگ مورد غربالگری عملکرد حرکتی قرار گرفتند .پس از دو ماه غربالگری عملکرد حرکتی به عنوان پیشآزمون از کلیه
بازیکنان به عمل آمد که  50نفر امتیاز  14و کمتر را کسب کردند و جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل دادند .این گروه به عنوان
بازیکنان مستعد بروز آسیبدیدگی شناخته شدند و به دو گروه مداخله و کنترل (هر گروه  25نفر) به صورت همگن تقسیم شدند .شش هفته
تمرینات عصبی-عضالنی شامل تمرینات تعادلی بر روی بوسوبال ( )BOSSO ballو تمرینات چابکی در ناحیه سه ثانیه بسکتبال بر
اساس پروتکل تمرینی مک لئود] [32به گروه مداخله داده شد تا پیش از شروع جلسات تمرین آنها را اجرا کنند و سپس با گروه کنترل در
این مدت ،برنامه تمرین معمول خود را انجام دهند .در خاتمه شش هفته ،از آزمودنیها آزمونهای غربالگری عملکرد حرکتی به عمل آمد و
همچنین آمار آسیبدیدگی در این مدت نیز ثبت گردید .به منظور بررسی نرمال بودن دادهها ،آزمون شاپیرو-ویلک و آزمون  tوابسته برای
مقایسه بین گروهی متغیرها در پیش و پسآزمون و آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر جهت تاثیر تمرینات عصبی-عضالنی بر
امتیاز غربالگری عملکرد حرکتی استفاده گردید .تجزیه و تحلیل اطالعات در سطح معناداری  %95میزان آلفای کوچکتر یا مساوی  0/05و
با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  22انجام شد.
یافته ها
اطالعات دموگرافیک آزمودنیها نشان داد که میانگین سنی در گروههای کنترل  25/72±4/65و مداخله  24/92±4/13سال ،قد در گروه-
های کنترل  198/12±9/10و مداخله  197±9/64سانتیمتر ،وزن در گروههای کنترل  98±13/44و در مداخله  96/2±16/29کیلوگرم و
شاخص توده بدنی در گروههای کنترل  24/80±1/79و مداخله  24/39±2/81بود (جدول .)1
جدول  :1خصوصیات توصیفی دوموگرافیک (سن ،وزن ،قد )BMI ،آزمودنیها مستعد آسیبدیدگی بر اساس غربالگری عملکرد حرکتی
مشخصات

سن

وزن

کنترل

25/72±4/65

98±13/44

مداخله

24/92±4/13

96/2±16/29

دموگرافیک
میانگین

قد
±9/10

BMI
198/12

197±9/64

24/80±1/79
24/39±2/81
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یافتههای ارائهشده در جدول  1نشاندهنده میانگین و انحراف استاندارد خصوصیات توصیفی دموگرافیک (سن ،وزن ،قد )BMI ،آزمودنیها
در گروههای کنترل ( )n=25و مداخله ( )n=25مستعد آسیبدیدگی بر اساس غربالگری عملکرد حرکتی میباشد.
یافتههای آماری نشان داد که شش هفته برنامه تمرینات عصبی-عضالنی بر بروز آسیبدیدگی اندام فوقانی ،کمر و تنه در گروه مداخله
( )P=0/500تفاوت معناداری داشت و در گروه کنترل ( )P=0/351تفاوت معناداری وجود نداشت و نتیجه حاکی از تایید تاثیر تمرینات
عصبی-عضالنی بر کاهش میزان آسیبدیدگی بازیکنان بود .همچنین در آزمون  tوابسته در بررسی آسیبدیدگیهای اندام تحتانی در گروه
کنترل ( )P=0/076بیانگر این موضوع بود که بین پیشآزمون و پسآزمون غربالگری گروه کنترل تفاوت معناداری وجود نداشت ،لیکن در
گروه مداخله تفاوت معناداری ( )P=0/001مشاهده شد؛ لذا نتیجه گرفته شد که شش هفته تمرینات عصبی-عضالنی ممکن است بر
کاهش بروز آسیبدیدگی اندام تحتانی مردان بسکتبالیست مستعد آسیبدیدگی در لیگ برتر تاثیر داشت (جدول .)2
جدول  :2آزمون  tگروههای همبسته در غربالگری عملکرد حرکتی در بروز آسیبدیدگی ناحیه اندام فوقانی ،کمر ،تنه و اندام تحتانی
P
میانگین
تعداد آسیبدیدگی
پیشآزمون

پسآزمون

اندام فوقانی،

اندام تحتانی

اندام فوقانی،

اندام تحتانی

کنترل

13/20

13/50

تنه ،کمر
2

6

تنه ،کمر
0/351

0/076

مداخله

13/44

15

1

2

0/500

0/001

گروه

جدول  2فراوانی ناحیه آسیبدیدگی آزمودنیهای گروههای کنترل ( )n=25و مداخله ( )n=25مستعد آسیبدیدگی بر اساس غربالگری
عملکرد حرکتی و سطح معناداری آزمون  tگروههای همبسته را در دو گروه نشان میدهد.
آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر در سه آزمون غربالگری عملکرد حرکتی ( )P=0/002نشان داد که تمرینات عصبی-
عضالنی امتیاز غربالگری عملکرد حرکتی را ارتقاء داد (جدول .)3
جدول  :3جدول  Multivariate Testsبرای تفسیر دادهها سه آزمون غربالگری عملکرد حرکتی پیش از
فصل مسابقات ،پیشآزمون و پسآزمون
خطای درجه

اثر

ارزش

F

درجه آزادی

آزمون ویلکس المبدا

0/781

13/584

2

97

ویلکس المبدا در دو گروه

0/876

6/853

2

97

آزادی

معناداری

ضریب اِتا

0/001

0/219

0/002

0/124

اطالعات ارائهشده در جدول  3و آزمون ویلکس المبدا نشاندهنده تفاوت بین مراحل سهگانه آزمونها (پیش از فصل ،پیشآزمون و پس-
آزمون) در کل آزمودنیها است .همچنین دادههای آزمون ویلکس بین دو گروه کنترل ( )n=25و مداخله ( ،)n=25نشاندهنده تفاوت بین
سه مرحله آزمون است؛ لذا میتوان نتیجه گرفت که تمرینات متداول و تمرینات عصبی-عضالنی بر امتیاز غربالگری حرکتی تاثیر مثبت
داشته است .اگر چه افزایش امتیاز بیشتری را میتوان در گروه مداخله مشاهده کرد.
بحث
نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که شش هفته برنامه گرم کردن عصبی-عضالنی بر کاهش میزان آسیبدیدگی اندام فوقانی ،کمر
و تنه و اندام تحتانی مردان بسکتبالیست مستعد آسیبدیدگی در لیگ برتر ایران در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل (بررسی اختالف
میانگین پیشآزمون و پسآزمون) تاثیر معناداری داشت .این نتایج با نتیجه پژوهشهای  Kieselو همکاران گزارش کردند بازیکنانی که
امتیاز  14یا کمتر کسب کردند  1/8برابر احتمال آسیبدیدگیهای عضالت اسکلتی را بیش از بازیکنان با امتیاز باالتر از  14را خواهند
][23
داشت.
 Lismanو همکاران طی پژوهشی به سنجش بین آسیبدیدگی و اجزاء آزمونهای آمادگی جسمانی بین  874همکار در نیروی دریایی
پرداختند و گزارش کردند آزمودنیهای با امتیاز  14و کمتر 2 ،برابر تجربه آسیبدیدگی بیشتر نسبت به افراد با امتیاز باالتر از  14خواهند
داشت] Wieczorkowski ،[33بین  82بازیکن اصلی جوان بسکتبال ( 50مرد و  32زن) که امتیاز پایین از غربالگری عملکرد حرکتی
نسبت به افرادی که امتیاز باال در غربالگری پیش از فصل کسب کرده بودند ،به بررسی پرداخت و نتیجه گرفت ورزشکارانی که امتیاز  14و
][34
کمتر از آن را کسب کردند  2/26برابر بیشتر از افرادی که امتیاز باالی  14را کسب کردند ،در فصل مسابقات دچار آسیبدیدگی شدند
در خصوص شناسایی افراد مستعد آسیبدیدگی همسو بود .همچنین در خصوص تاثیر تمرینات عصبی-عضالنی نیز نتایج این پژوهش با
تحقیقات دیگری همسو بود از جمله  Finichو همکاران تحقیقی تحت عنوان پیشگیری از آسیبدیدگی بازیکنان فوتبال و برنامه تمرینات
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کنترلی عصبی-عضالنی انجام داد .گروه مداخله تمرینات عصبی-عضالنی و گروه کنترل تمرینات معمول تیم خود را انجام دادند.
ورزشکارانی که تمرینات عصبی-عضالنی را انجام دادند در مقایسه با گروه کنترل آسیبدیدگی کمتری داشتند و همچنین دامنه آسیب-
دیدگی زانو نیز در گروه مداخله کمتر بود .آنها نتیجه گرفتند که برنامه تمرینات عصبی-عضالنی بر پیشگیری از آسیبدیدگی بازیکنان
فوتبال موثر بود و سایر آسیبهای اندام تحتانی را نیز کاهش داد] Noyes ،[35و همکاران در خصوص تمرینات عصبی-عضالنی در زنان
بالغ ورزشکار و تاثیر شاخصهای اجرایی ورزشکاران بر روی دامنه آسیبدیدگی  ACLغیربرخوردی به پژوهش پرداخت .آزمودنیها در
رشتههای ورزشی مختلف فعالیت و تمرین داشتند و هیچ یک از آنها سابقه آسیبدیدگی زانو و یا جراحی در این ناحیه را نداشتند .تمرینات
به مدت شش هفته اجرا شد و در پایان دوره پژوهش در گروه مداخله یک نفر و در گروه کنترل  13نفر آسیبدیدگی  ACLگزارش شد.
محققین نتیجه گرفتند که تمرینات عصبی-عضالنی باعث بهبود معناداری در راستای اندام تحتانی در آزمونهای مشاهده شده بود و در
نهایت کاهش معناداری در آسیبدیدگیهای غیربرخوردی  ACLنسبت به گروه کنترل مشاهده شد و در بهبود شاخص اجرا نیز مفید
][36
بود.
لذا میتوان چنین استنباط کرد احتماالً اجرای شش هفته برنامه تمرینات گرم عصبی-عضالنی بر روی امتیاز نمرات غربالگری عملکرد
حرکتی تاثیرگذار بود و از طرفی باعث کاهش احتمال آسیبدیدگی ورزشکاران گردید .با بررسی گزارش آسیبدیدگی بازیکنها در گروه
مداخله که آسیبدیدگی در ناحیه مفصل شانه گزارش شده بود ،آسیبدیدگی از نوع غیربرخوردی و در مسابقه بود که به دلیل سُر خوردن
بازیکن در حین مسابقه اتفاق افتاد .اگرچه دست و مچ از شایعترین ساختمانهای اندام فوقانی هستند که در ورزش بسکتبال مورد آسیب
واقع میشوند که البته کم بودن نسبی وقوع آسیبدیدگی در اندام فوقانی در مقایسه با اندام تحتانی در بسکتبال به ماهیت این ورزش
مربوط میشود [37].در خصوص آسیبدیدگی بازیکنان گروه کنترل ،بعد از بررسی گزارشهای آسیبدیدگی مشخص شد دو مورد آسیب-
دیدگی در ناحیه کمر بوده که یکی از این آسیبها به علت درگیری فیزیکی بازیکن در حین مسابقه رخ داد .درد ستون فقرات و خصوصاً
ناحیه کمر یکی از شایعترین شکایاتی است که بازیکنان بسکتبال هنگام مراجعه جهت درمان ابراز میکنند .در مطالعهای که بر روی ده
هزار بسکتبالیت صورت گرفت ،آسیبدیدگیهای این ناحیه تا حدود  %3/5از کل آسیبدیدگیها را شامل میشود ،هر چند این میزان در
یک فصل مسابقات لیگ حرفهای بسکتبال آمریکا به  %9میرسد که بیشتر بازیکنان بلند قامت و یا ماهیت بازی بازیکن از دالیل اصلی آن
است [38].از طرفی در نتایج حاصل شش هفته برنامه تمرینات عصبی-عضالنی بر کاهش میزان آسیبدیدگی اندام تحتانی در گروه مداخله
نسبت به گروه کنترل (بررسی اختالف میانگین پیشآزمون و پسآزمون) تاثیر معناداری را داشت .تفاوت معنادار در نتیجه تمرینات عصبی-
عضالنی شاید به دلیل آن بود که تاکید این دوره تمرینات بر روی گیرندههای عمقی ناحیه پا و حس تعادل بود ،زیرا میزان شیوع آسیب-
دیدگی ناحیه اندام تحتانی در بازیکنان بسکتبال خصوصاً در ناحیه مچ پا زیادتر است و به کرات اتفاق میافتد .مطالعات پژوهشی همه-
گیرشناسی آسیبهای بسکتبال در یافتههای خود هم عقیده هستند که بیشتر آسیبدیدگیهای احتمالی در بسکتبال در اندام تحتانی اتفاق
میافتد .آسیبدیدگیهای مچ پا ،شایعترین آسیب در بازیکنان بسکتبال است که اینورژن بارزترین مکانیسمی است که به آسیبهای مچ پا
منتهی میشود .آسیبدیدگیهای زانو به نسبت مچ پا در بسکتبال کمتر شایع است [37].نتایج پژوهش حاضر همسو با موارد فوق است ،زیرا
با مشاهده گزارشهای آسیبدیدگی مشخص شد کلیه آسیبدیدگیهای اندام تحتانی در دو گروه کنترل و تجربی فقط اینورشن مچ پا بود،
هر چند که کم بودن تعداد آسیبدیدگیهای اندام تحتانی در گروه تجربی را احتماالً میتوان به دلیل اجرای تمرینات عصبی-عضالنی
دانست .به همین دلیل ممکن است غربالگری عملکرد حرکتی توسط پزشکان تیمهای ورزشی در پیش از فصل یا در فصل مسابقات برای
شناسایی بازیکنان مستعد آسیبدیدگی مورد استفاده قرار گیرد و از طرفی با توصیههای تمرینی عصبی-عضالنی مناسب به بازیکن مستعد
آسیبدیدگی ،در کاهش احتمال بروز آسیبدیدگی و همچنین در جهت سالمت بازیکن نقش موثرتری داشته باشند.
نتیجه گیری
از پژوهش فوق می توان نتیجه گرفت که غربالگری عملکرد حرکتی ممکن است بتواند ابزاری مناسب برای شناسایی ورزشکاران مستعد
آسیبدیدگی باشد و احتماالً بتوان با استفاده و اجرای تمرینات عصبی-عضالنی میزان آسیبدیدگی بازیکنان مستعد آسیبدیدگی را کاهش
داد و همچنین امتیاز آزمونهای غربالگری عملکرد حرکتی را ارتقاء داد.
مقاله حاضر برگرفته از پایاننامه مقطع دکتری رشته حرکات اصالحی و آسیبشناسی ورزشی آقای حمید طباطبایی به راهنمایی آقایان
دکتر شجاعالدین ،دکتر احمدی و مشاوره خانم دکتر حدادنژاد میباشد.
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