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Abstract
Background and Aim: The aim of the study was to investigate the effect of selected exercises course on the
scores of the Functional Movement Screening (FMS) test among the special unit staff of the Isfahan police force.
Methods: The present study is quasi-experimental and prospective. The statistical sample of this research
included 20 officers of the police special staff (NOPO) who were equally divided into two the experimental group
(n = 10) and the control group (n = 10). Demographic characteristics of the special police force staff included
mean age: 32.9 ± 2.68 years old, height: 176.80 ± 5.44 cm, and weight: 78.40 ± 8.84 kg. First, the subjects
'functional screening test scores were recorded, then they exercised for 8 weeks (3 sessions per week), and each
session was allocated to one hour of selected exercises. Later, the subjects' functional screening test scores were
recorded again. Due to the non-normality of the data, a non-parametric Wilcoxon test was used and the data were
analyzed by SPSS software.
Results: Eight weeks of selected exercises affected the FMS test score on four tests stepping over the obstacle
(P = 0.008), launch (P = 0.009), stability push-ups (P = 0.046), and rotational stability (P = 0.015). However, it
had no effect on four tests shoulder motion (P = 1.000), deep squat (P = 0.317), and active leg raising (P = 0.83),
and the significance level in the present study was 0.05.
Conclusion: The findings show that the selected exercises on the special police force staff are weak in the
shoulder and squat movement pattern, and active leg raising, but have a positive impact on the pattern of stepping
over the obstacle, launch, stability push-up, and rotational stability. Therefore, the functional movement screening
test, as a method of injury prevention, are effective for the special police force staff.
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زمینه و هدف :هدف از این تحقیق مطالعه اثر یک دوره تمرینات منتخب بر نمرات آزمون غربالگری عملکرد حرکتی ( )FMSکارکنان
یگان ویژه نیروی انتظامی اصفهان بود.
روشها :تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی و آیندهنگر است .نمونه آماری این تحقیق شامل 20نفر از کادر یگان ویژه (نوپو) میباشد که
به طور مساوی در دو گروه تجربی ( )n = 10و گروه کنترل ( )n = 10تقسیم شدند .کادر ویژه نیروی انتظامی با ویژگیهای جمعیت شناختی:
(میانگین سن 32/9 ± 2/68 :سال ،قد 176/80 ± 5/44 :سانتیمتر ،وزن 78/40 ± 8/84 :کیلوگرم) بود .ابتدا نمرات آزمون غربالگری
عملکردی آزمودنیها ثبت شد .سپس گروه تجربی به مدت  8هفته و  3جلسه در هفته و هر جلسه به مدت یک ساعت تمرینات منتخب شده
با آنها کار شد و پس از اتمام دوره ،مجدد ًا نمرات آزمون غربالگری عملکردی آزمودنیها ثبت شد .با توجه به نرمال نبودن دادهها از آزمون
ناپارامتریک ویلکاکسون استفاده گردید و نیز تجزیه وتحلیل دادهها با نرمافزار  SPSSانجام گرفت.
یافتهها :هشت هفته تمرینات منتخب بر امتیاز آزمون  FMSبر چهار آزمون گام برداشتن از روی مانع ( ،)P = 0/008النچ (،)P = 0/009
شنای پایداری تنه ( )P = 0/046و پایداری چرخشی ( )P = 0/015تأثیرگذار است؛ اما در آزمونهای دامنه حرکتی شانه ( ،)P = 1/000دیپ
اسکات ( )P = 0/317و باال آوردن فعال پا ( ) P= 0/83اثری نداشته و سطح معناداری در تحقیق حاضر  0/05در نظر گرفته شده است.
نتیجهگیری :یافتهها نشان میدهد که تمرینات منتخب بر کادر ویژه نیروی انتظامی ،در الگوی حرکت شانه و اسکات و باال آوردن
فعال پا دچار ضعف میباشد اما در الگوی گام برداشتن از روی مانع ،النچ ،شنای پایداری تنه و پایداری چرخشی تأثیر مثبت داشته است.
بنابراین این تمرینات بر افزایش امتیاز آزمون غربالگری تاثیر داشته و نیز به عنوان یک روش پیشگیری از آسیب ،برای کارکنان یگان ویژه
نیروی انتظامی مؤثر بوده است.
کلیدواژهها :آزمون غربالگری حرکت عملکردی ،یگان ویژه ،نیروی انتظامی.
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تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی و آیندهنگر است .جامعه
آماری شامل  20نفر از کادر ویژه نیروی انتظامی (نوپو) میباشد.
آزمودنیها به طور تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل به صورت
مساوی ( )n = 10نفر تقسیم شدند .در گروه تجربی  ،هفت فاکتور
اصلی آزمون غربالگری عملکردی که شامل (گام برداشتن از روی
مانع ،النچ ،شنای پایداری تنه ،پایداری چرخشی ،دامنه حرکتی
شانه ،دیپ اسکات و باال آوردن فعال پا) بود قبل از انجام تمرینات
منتخب اندازهگیری شد .سپس گروه تجربی به انجام هشت هفته
تمرینات پرداختند (جدول  .)1در این مدت افراد گروه کنترل هیچ
گونه مداخله و یا تمرینی نداشتند .معیارهای ورود به مطالعه شامل
عدم ابتال به بیماریهای ژنتیکی و قلبی و مشکالت جسمی و معیار
خروج از مطالعه نیز عدم شرکت منظم و مداوم در تمرینات در
نظرگرفته شد .تمرینات به مدت هشت هفته و هر هفته  3جلسه
انجام پذیرفت مدت زمان هر جلسه شامل  15دقیقه گرم کردن،
 40تا  45دقیقه انجام تمرینات منتخب و در انتهای تمرین حدود
 15دقیقه سرد کردن بود .قبل از شروع تمرینات حداکثر قدرت هر
فرد در هر حرکت اندازگیری شد .ضمنا شدت و حجم (دفعات تکرار
و ستها) تمرینات هر هفته نسبت به رکوردگیری جدید به تمرینات
قبلی اضافه میشد .روش اجرای آزمون  FMSدر شکل  1نشان
داده شده است.
پروتکل تمریني
اصول تمرینی Frequency, Intensity, Time, ( FITT
 )Typeکمک می کند تا یک برنامه ورزشی کارآمد را با توجه به
اهداف تناسب اندام و سطح تناسب ایجاد شود .اصول  FITTبه
فرکانس ،شدت ،زمان ،و نوع فعالیت ورزشی اشاره دارد .اینها چهار
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نیروی انسانی در مجموعه سازمانی ،بهعنوان مهمترین عامل
تعیینکننده و اثرگذار در حرکت صحیح سازمان به سمت اهداف
تعیین شده آن میباشد .از جمله عواملی که در این فرایند تأثیر
منفی داشته و در ناکارآمدی سازمانی مؤثر است آسیبهای
اسکلتی-عضالنی میباشد .آسیبها و اختالالت اسکلتی عضالنی
عمومیترین ناتوانی در نیروهای نظامی بوده و عامل اصلی ایجاد
آن اختالالت اسکلتی-عضالنی تمرینات نظامی ،رژه وصف جمع
است ( .)1سربازان و افسران نیروهای مسلح برای عمل به وظایف
خود به آمادگی جسمانی باالیی نیاز دارند .به همین دلیل تأکید
اصلی فرماندهان نظامی ،ارتقای سطح آمادگی جسمانی نیروها
است .سربازان و کادر ویژه ،نیروهای عملیاتی هستند که بیش از
بقیه نیروهای نظامی به آمادگی جسمانی و رزمی نیاز دارند ،به
همین دلیل نیز تمرینات جسمانی شدیدی مانند :تمرینات رزمی،
دوها و پیادهروی های طوالنی در طول دوره آموزشی را پشت سر
میگذارند .تمرینات و فعالیتهایی که در این راستا انجام میشود
مانند هر فعالیت جسمانی دیگر با خطر بروز آسیب همراه است .این
آسیبها نه تنها سبب به خطر افتادن سالمتی نیروهای انتظامی
میگردد بلکه با کاهش آمادگی عملیاتی و از دست رفتن نیروهای
آماده میتواند به کاهش امنیت و توان نظامی کشور منجر شود (.)2
ازطرفی درمان طوالنیمدت این عوارض باعث میشود که
نیروهای آموزشی عمال دوره آموزشی نظامی را از دست داده و در
آینده نیز کارایی الزم را به دلیل عدم آموزش کافی نداشته باشند
( .)3مطالعات گذشته نیز شیوع باالی آسیب در دورههای آموزشی
و نظامی را در سربازان گزارش نمودند .آزمونهای غربالگری حرکت
عملکردی ()Functional Movement Screening Test
بهعنوان یک روش شناسایی مؤثر با هدف شناسایی و پیشگیری از
آسیب میتواند مورد استفاده قرار گیرد ( Cook .)4و همکاران
آزمون غربالگری عملکرد حرکتی را معرفی کردند .این آزمونها
شامل هفت الگوی حرکتی است که با یک سیستم امتیازدهی
ساده که حداقل آن  7و حداکثر  21میباشد ،امتیازبندی می شود.
آزمون غربالگری حرکت عملکردی ،ترکیبی از حرکات اساسی،
کنتر ل حرکتی ،الگوهای حرکتی و اجرای مطلوب و مناسب
حرکات پایه همراه با مهارت را نشان میدهد و همچنین برای
شناسایی بیشترین مناطقی که عملکرد حرکتی را در بر دار د ،عدم
تقارن و محدودیت جدی در اجرا ،توسط نمره و امتیاز شناسایی
میشود)5( .
نیروهای نظامی از جمله افرادی هستند که نیازمند آمادگیهای
حرکتی و جسمانی مطلوبی میباشند .دورههای آموزشی و رزمی
میتواند این آمادگی را بهصورت نسبی در آنها ایجاد نمایند .به
نظر میرسد این دورهها به دلیل ماهیت سخت و طاقتفرسای آن
آسیب هایی را به دنبال داشته باشد .از طرفی آزمون غربالگری
عملکرد حرکت ) (FMSاز مجموعه آزمونهای جدیدی است که

این آسیبها را پایش و پیشبینی مینماید.
کادر ویژه و سربازان نیروی انتظامی برای عمل به وظایف خود
به آمادگی جسمانی باالیی نیاز دارند .ارتقای سطح آمادگی نیروها
همواره مورد تأکید فرماندهان نظامی است ،همچنین مسائل مالی
متعاقب آسیب ،مانند هزینه جراحی و توانبخشی و عوامل روانی
اجتماعی ،لزوم بکارگیری برنامههای پیشگیری از آسیب را
پررنگتر مینماید .عالوه بر هزینههای مادی ،کاهش توان نظامی
از عواقب وقوع آسیب میباشد .بنابراین غربالگری پیش از دوره رزم
آموزشی نیروهای نظامی میتواند بسیار پراهمیت باشد .محقق در
نظر دارد با انجام مطالعه حاضر انعکاسی از آثار این دوره تمرینی
منتخب را تهیه و به سازمانها و مراجع تصمیم گیر ارائه نماید تا
نسبت به برطرف نمودن نقاط ضعف احتمالی آن اقدام شود .هدف
از پژوهش حاضربررسی اثر یک دوره تمرینات منتخب بر امتیاز
آزمون غربالگری حرکت عملکردی کارکنان یگان ویژه نیروی
انتظامی اصفهان (نوپو) میباشد.
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شکل .1-آزمونهای غربالگری حرکت عملکردی شامل هفت آزمون (از چپ به راست از باال به پایین ) :دیپ اسکوات ،گام برداشتن از رو مانع ،النچ خطی،
تحرک پذیری شانه ،باالآوردن فعال پا ،شنای پایداری تنه و پایدار چرخشی
جدول .1-پروتکل تمرینات منتخب
تعداد جلسات در هفته
مدت زمان تمرین
نوع تمرینات انجام شده

 3جلسه در هر هفته
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نتایج
نتایج بررسی توصیفی اطالعات جمعیت شناختی آزمودنیها به
شرح زیر آمده است .نتایج دموگرافیک پایه بین دو گروه تجربی و
کنترل در متغیر سن ( ،)P =0 /567قد ( )P =0 /515و وزن
( )P =0 /515تفاوت معناداری را نشان نداد (جدول .)2
همانطور که از یافتههای جدول  3استنباط میشود ،از آنجا
که سطح معناداری به دست آمده در آزمون کلموگروف-اسمیرونوف
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عنصر مهم هستند که برای ایجاد یک برنامه ورزشی الزم است.
کاربرد اصول  FITTبه شرح زیر میباشد(:)6
طرح مقدماتی تحقیق یک هفتهای نحوه اجرا و افزایش بار
تمرینی ،هم به شکل تئوری در قالب تصاویر و ویدئو ،و هم به
صورت عملی در میان آزمودنیها توسط آزمون گیرنده به اجرا
گذاشته شد .برنامه تمرینی منتخب به مدت هشت هفته و هرهفته
سه جلسه یک ساعته زیر نظر آزمونگر اجرا شد .انتخاب تمرینها
و نحوه اجرای آنها از ساده به مشکل بود .در تمرینها اصول علمی
حاکم بر تمرین شامل شدت تمرین ،افزایش تدریجی ،مدت و اصل
اضافه بار در نظر گرفته شد .چهارچوب کلی برنامه تمرینی شامل
مراحل گرم کردن و سرد کردن بود .هر جلسه تمرین شامل گرم
کردن تمرین تقویتی و کششی بود و شدت آن برای آزمودنیها
براساس یافتههای قبلی و آستانه تحملپذیری افراد تنظیم میشد.
تجزیه و تحلیل آماری دادهها :پس از جمعآوری اطالعات
تحقیق ،دادههای مربوط به ویژگیهای آزمودنیها از قبیل سن ،قد
و وزن بهعالوه متغیرهای تحقیق در دو بخش آمار توصیفی و
استنباطی در نرمافزار  SPSSنسخه  26مورد تجزیه وتحلیل قرار

گرفت .برای نرمال بودن دادهها از آزمون کلموگروف -اسمیرونوف
استفاده شد و با توجه به نرمال نبودن دادهها برای مقایسه گروهها
از آزمون ناپارامتریک ویلکاکسون و شاپیرویلک استفاده گردید.
همچنین ،سطح معناداری در سراسر تحقیق در سطح  95درصد با
آلفای کوچکتر و یا مساوی با  0/05در نظر گرفته شد.
مالحظات اخالقي :همه شرکتکنندگان در جریان روند پژوهش
بودند .اطالعات آنها محرمانه نگه داشته شد .مطالعه حاضر دارای
تأییدیه اخالق از کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه آزاد اصفهان با
کد اخالق  IR.IAU.KHUISF.REC.1399.297میباشد.
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 60دقیقه در روز
 10دقیقه گرم کردن با حرکات کششی (تمام بدن) و نرمشی به صورت پویا
فعالیت هوازی (دو  540متر) با ضربان قلب  80تا  100ضربه در دقیقه
حرکت دیپ اسکوات 3×10
حرکت پالنک
بارفیکس 3×8
دو چابکی 4×9
شنا سودی 3×10
حرکت بورپی 3×9
دراز و نشست 3×15
 10دقیقه سرد کردن و بازگشت به حالت اولیه با انجام حرکات کششی ،دو نرم و راه رفتن
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جدول .2-مشخصات فردی آزمودنیها
گروه

سن (سال)

P

وزن )(kg

P

قد )(cm

P

گروه کنترل n = 10
گروه آزمایش n = 10

32/40 ± 2/797
33/40 ± 4/68

0/567

75/40 ± 8/847
82/40 ± 10/844

0/131

176/10 ± 5/405
177/70 ± 5/376

0/515

جدول .3-اطالعات مربوط به آمار استنباطی
کلموگروف-اسمیرنوف

متغیرها

دیپ اسکات
گام از روی مانع
النچ
دامنه حرکتی شانه
باال آوردن فعال پا
شنای پایداری تنه
پایداری چرخشی

آماره
0/327
0/387
0/298
0/318
0/345
0/361
0/361
0/318
0/413
0/318
0/394
0/438
0/527
0/327

پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

شاپیرو-ویلک

df

Sig.

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

آماره
0/771
0/626
0/744
0/737
0/723
0/637
0/637
0/737
0/608
0/737
0/675
0/580
0/351
0/771

df

Sig.

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

جدول .4-معناداری آزمونهای غربالگری عملکرد حرکتی در پیشآزمون و پسآزمون گروه تجربی و کنترل
متغیر

گام از روی مانع
النچ
دامنه حرکتی شانه
باال آوردن فعال پا
شنای پایداری تنه
پایداری چرخشی

پیشآزمون – پسآزمون
پیشآزمون – پسآزمون
پیشآزمون – پسآزمون
پیشآزمون – پسآزمون
پیشآزمون – پسآزمون
پیشآزمون – پسآزمون
پیشآزمون – پسآزمون
پیشآزمون – پسآزمون
پیشآزمون – پسآزمون
پیشآزمون – پسآزمون
پیشآزمون – پسآزمون
پیشآزمون – پسآزمون
پیشآزمون – پسآزمون
پیشآزمون – پسآزمون

تجربی
کنترل
تجربی
کنترل
تجربی
کنترل
تجربی
کنترل
تجربی
کنترل
تجربی
کنترل
تجربی
کنترل

-1
-0/816
-2/64
-1/000
-2/598
-2/236
0/000
-1/000
-1/732
0/000
-2/000
-1/732
-2/428
-1/633

0/317
0/414
0/008
0/317
0/009
0/25
1/000
0/317
0/83
1/000
0/046
0/083
0/015
0/102
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و شاپیرویلک در متغیرهای تحقیق به تفکیک گروه ،کمتر از مقدار
 0/05است ،در نتیجه میتوان گفت که توزیع متغیرهای مورد بررسی
در نمونه آماری ،دارای توزیع نرمال نمیباشد و میتوانیم فرضیههای
تحقیق را از طریق آزمونهای ناپارامتریک مورد بررسی قرار دهیم.
در جدول  4میانگین نمرات آزمون عملکردی حرکتی گام از
مانع گروه تجربی در پسآزمون بهطور معناداری نسبت به پیش-
آزمون بیشتر بوده است .همچنین ،تغییرات آزمون عملکردی
حرکتی گام از مانع بین گروه (کنترل و تجربی) تفاوت معناداری

داشته است ( .)P<0/01نمرات آزمون عملکردی حرکتی اسکات
گروه تجربی در پسآزمون بهطور معناداری نسبت به پیشآزمون
تغییر نکرده است .همچنین ،تغییرات آزمون عملکردی حرکتی
اسکات بین گروه (کنترل و تجربی) تفاوت معناداری نداشته است
( .)P>0/05در نمره آزمون حرکت النچ گروه تجربی در پسآزمون
بهطور معناداری نسبت به پیشآزمون بیشتر بوده است .همچنین،
تغییرات آزمون عملکردی حرکتی النچ بین گروه (کنترل و تجربی)
تفاوت معناداری داشته است ( .)P<0/01با توجه به مقدار مجذور
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دیپ اسکات

زمان

گروه

Z

P

 / 1120رفیعی و همکاران

بحث

مجله طب نظامي
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نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد اثر یک دوره تمرینات
منتخب بر نمرات آزمون غربالگری عملکرد حرکتی )(FMS
کارکنان یگان ویژه نیروی انتظامی اصفهان در گروه مداخله نسبت
به گروه کنترل و بررسی اختالف میانگین پیش آزمون و پس آزمون
تاثیر معناداری داشت.
اولین آزمون حرکت اسکات بود که بهمنظور ارزیابی انعطافپذیری
پویا ،قدرت عضالت ناحیه مرکزی تنه ،تعادل و کنترل کلی عصبی
عضالنی طراحی شده است .مدارکی برای حمایت از ارزیابی حرکت
انتقالی همچون ارزیابی اسکات باالی سر وجود دارد ( .)7به نظر
میرسد که این نوع ارزیابی ،در هنگامیکه برای انجام آن از
پروتکل استاندارد استفاده شود ،معیاری معتبر و تکرارپذیر از
الگوهای حرکتی اندام تحتانی خواهد بود .همچنین نشان داده شده
است که ارزیابی اسکات باالی سر ،الگوهای حرکتی اندام تحتانی
را در خالل حرکات پرش و فرود نشان میدهد ( .)8در حرکت گام
برداشتن از روی مانع ،عضالتی که درگیر هستند عبارتند از:
عضالت تنه ،ران و پا .هدف از انجام این حرکت ،عملکرد قدرت و
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اتا ،حدود  56درصد از تغییرات متغیر وابسته (میزان آزمون عملکردی
حرکتی النچ) توسط متغیر مستقل گروه آزمایشی (تمرینات عضالت
فوقانی و تحتانی) تبیین می شود .میانگین نمرات آزمون عملکردی
حرکتی انعطاف گروه تجربی در پسآزمون بهطور معناداری نسبت
به پیشآزمون تغییر نکرده است .همچنین ،تغییرات آزمون
عملکردی حرکتی انعطاف بین گروه (کنترل و تجربی) تفاوت
معناداری نداشته است ( .)P>0/05همچنین اثر متقابل بین زمان
آزمون و گروه معنادار مشاهده نشد ( .)P>0/05میانگین نمرات
آزمون عملکردی حرکتی باال آوردن پا گروه تجربی در پسآزمون
بهطور معناداری نسبت به پیشآزمون بیشتر بوده است .تغییرات
آزمون عملکردی حرکتی باال آوردن پا بین گروه (کنترل و تجربی)
تفاوت معناداری داشته است ( .)P<0/05نمرات آزمون عملکردی
حرکتی شنا گروه تجربی در پسآزمون بهطور معناداری نسبت به
پیشآزمون بیشتر بوده است .همچنین ،تغییرات آزمون عملکردی
حرکتی شنا بین گروه (کنترل و تجربی) تفاوت معناداری داشته
است ( .)P<0/01توجه به مقدار مجذور اتا ،حدود  16درصد از
تغییرات متغیر وابسته (میزان آزمون عملکردی حرکتی شنا) توسط
متغیر مستقل گروه آزمایشی (تمرینات عضالت فوقانی و تحتانی)
تبیین میشود .نمرات آزمون عملکردی حرکتی ثبات چرخشی گروه
تجربی در پسآزمون بهطور معناداری نسبت به پیشآزمون بیشتر
بوده است .همچنین ،تغییرات آزمون عملکردی حرکتی ثبات
چرخشی بین گروه (کنترل و تجربی) تفاوت معناداری داشته است
( .)P<0/01همچنین اثر متقابل بین زمان آزمون و گروه معنادار
مشاهده شد (.)P<0/01

پایداری به بدن ما ،همچنین قدرت عملکردی بهتر اندام تحتانی
پاها و کنترل بهتر بدن در هنگام تعادل میباشد .عالوه بر این،
انجام صحیح این حرکت نیازمند ساختار خوب بدنی و کنترل
عضالت شکم و توانایی الزم برای داشتن ثبات ایستا در وضعیت
ایستاده میباشد ( .)9پروتکل تمرینات منتخب باعث بهبود و تقویت
عضالت مؤثر در انجام آزمون گام برداشتن از روی مانع میباشد.
نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق رمضانینژاد ( )10معنادار بوده
است و همچنین با تحقیقات قبلی در یک راستا میباشد (.)11-14 ،4
یکی از تمرینات مؤثر برای پایینتنه ،النچ است .این حرکت
باعث تقویت عضالت چهار سر و همسترینگ میشود .انجام
حرکت النچ باعث بهبود تمرکز شما میشود .زیرا هنگام انجام،
ماهیچههای اصلی شما و جلوی شکم درگیر هستند و باید با تعامل
یکدیگر بدن را راست و متعادل نگه دارند که در راستای باسن
حرکت انجام گیرد .عدم تمرکز در انجام این حرکات میتواند باعث
آسیب نواحی درگیر شود .النچ میتواند انعطافپذیری عضالت شما
را با استفاده از خم شدن یا خم کردن پاها در باسن بهبود بخشد
( .)15در هر گروه ،عضالنی که درگیر میشوند عبارتند از :عضالت
پا ،شکم و عضالت پشت ران ( .)9این موارد مؤید این میباشد که
پروتکل تمرینات منتخب باعث بهبود و تقویت عضالت مؤثر در
انجام آزمون النچ میباشند .نتیجه تحقیق حاضر با تحقیقات قبلی
( )18-16 ،14-12همسو بوده ولی با پژوهش قاسمپور ( )4در یک
راستا نمیباشد.
در اجرای این الگوریتم کامل و طبیعی حرکت کتف ،سینهای،
دندهها و قفسه سینه در تقابل با حرکات اندام فوقانی و میزان دامنه
حرکت مفصل شانه و انعطاف عضالت چرخاننده بازو نشان داده
میشود .این الگو ترکیبی از اکستنشن و چرخش داخلی و نزدیک
شدن در یک اندام و فلکشن ،چرخش خارجی و دور شدن در اندام
دیگر است ( .)19بنابراین ما عوامل مهمی مانند کوتاهی این
عضالت چرخاننده بازو ،کاهش دامنه حرکتی مفصل شانه و یا کمتر
بودن تمرینهای اختصاصی در زمینه تقویت این عضالت باعث
اجرای ضعیف این الگو توسط کادر ویژه نیروی انتظامی میباشد.
در حرکت باال آوردن فعال پا گروه عضالنی که درگیر میشوند
عبارتند از :عضالت گلوتِوس ماکسیموس ،همسترینگ ،گاستروکنمیوس
و سولِوس و میزان ثبات مرکزی اهمیت دارد ( .)20بنابراین ،شاید
کوتاهی این عضالت و ضعف ثبات مرکزی ،باعث اجرای ضعیف
این الگو شود .این موارد ،مؤید این میباشد که پروتکل تمرینات
منتخب باعث بهبود و تقویت عضالت مؤثر در انجام آزمون باال
بردن فعال پا ،شده است .نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق قبلی
( )13،12در یک راستا میباشد.
در تحقیق حاضر با گرفتن آزمون شنای پایداری تنه بهصورت
پیشآزمون و بعد از گذراندن  8هفته تمرینات منتخب توسط کادر
ویژه نیروی انتظامی ،پسآزمون شنای پایداری تنه گرفته شد.
بهطوریکه میانگین نمرات آزمون شنای پایداری تنه ،افزایش
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نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر ،حاکی از آن است که  8هفته تمرینات
منتخب بر امتیاز آزمون غربالگری عملکرد حرکتی تأثیر مثبت

نکات بالیني کاربردی برای جوامع نظامي

 بهطور مؤثر آزمون غربالگری عملکرد حرکتی ،بهعنوان یک
روش پیشگیری از آسیب ،برای کارکنان یگان ویژه نیروی
انتظامی است.
 مربیان تربیت بدنی و فرماندهان کادر ویژه نیروی انتظامی
میتوانند این برنامه تمرینی و نیز آزمون ( )FMSرا در برنامه
تمرینی کادر ویژه و یگان نیروی انتظامی قرار دهند.
تشکر و قدرداني :محققان این مطالعه از همکاری و
مشارکت کارکنان یگان ویژه استان اصفهان قدردانی مینمایند.
همچنین از زحمات رییس تربیت بدنی دانشگاه اصفهان که
همکاری الزم را در اجرای این پژوهش داشتند ،صمیمانه
سپاسگزاری مینماییم.
تضاد منافع :نویسندگان تصریح میکنند که هیچگونه تضاد
منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد.
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معناداری نداشته که این یافته تأثیر تمرینات منتخب در آزمون
شنای پایداری تنه را تأیید نمیکند و شاید دلیل منطقی آن ،باال
بودن قدرت عضالت سینهای و کمربند شانهای کادر ویژه میباشد.
حرکت شنا ،ماهیچههای سینهای ،سه سر بازویی و بخش جلویی
دالی (سرشانه) را مستقیماً به کار میگیرد و همچنین بهصورت
فرعی بر روی ماهیچههای دندانهای قدامی ،سایر قسمتهای
داخلی ،غرابی بازویی و قسمت میانی بدن تأثیر میگذارد .نتایج این
تحقیق با پژوهش  Michelleو همکاران ( )13و  Deyderو
همکاران ( )17در یک راستا میباشد .در حرکت پایداری چرخشی،
گروه عضالنی شانه ،کمر و عضالت شکم درگیر میباشند .در
اجرای این الگو ،حرکت لگن و اندام تحتانی در سطح ترکیبی انجام
میگیرد .نقص در ثبات مرکزی ،انتقال وزن در یک سطح موازی
و کنترل ،عصبی-عضالنی ضعیف ،میتواند منجر به اجرای ضعیف
این الگو شوند ( .)5بنابراین ضعف در ثبات مرکزی و هماهنگی
عصبی عضالنی مربوط به آن ،میتواند علت اجرای ضعیف این
الگو گردد .این موارد مؤید این میباشد که پروتکل تمرینات منتخب
باعث بهبود و تقویت عضالت مؤثر در انجام آزمون پایداری
چرخشی شده است .نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات قبلی
( )13،12نیز در یک راستا میباشد.
از محدودیتهای مطالعه حاضر میتوان محدود بودن آن به
بررسی دادههای مربوط به آزمون غربالگری حرکتی اشاره کرد و
همچنین تک جنسیتی و میزان سن شرکتکنندگان نیز از دیگر
محدودیتهای این مطالعه بود .در نتیجه برای تعمیم دادن نتایج
باید با احتیاط عمل شود.

داشته است و همچنین باالتر بودن نمرات آزمون غربالگری عملکرد
حرکتی در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل نشاندهنده مؤثر
بودن پروتکل تمرین میباشد .بهطور مؤثر آزمون غربالگری
عملکرد حرکتی ،بهعنوان یک روش پیشگیری از آسیب ،برای
کارکنان یگان ویژه نیروی انتظامی است .نمرات آزمون ()FMS
پیشگیری دقیقی از عارضهها و ناهنجاریهای بدنی را در اختیار
مربیان تربیت بدنی و فرماندهان کادر ویژه نیروی انتظامی قرار
میدهد تا آنها در برنامه تمرینی خود غربالگری را با هدف
شناسایی الگوهای حرکتی ضعیف و کاهش خطر آسیب ،دنبال کنند
تا میزان بروز ناهنجاری ها کم و آسیبهای بدنی در کادر ویژه
نیروی انتظامی بهبود یابد.
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