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واژگان کلیدی
رژه
آسیبهای بدنی
نظامیان

چکیده
زمینه و هدف :هدف پژوهش حاضر شناسایی میزان نرخ شیوع آسیبهای رژه دانشجویان دانشگاه
پلیس قبل و بعد از  5ماه رژه میباشد.
روش بررسی :تحقیق حاضر از نوع توصیفی -میدانی است .جامعه تحقیق ،کلیه دانشجویان نیروهای
انتظامی ( 057نفر دانشجوی تهیه در دانشگاه پلیس) و نمونه آماری شامل  691نفر با میانگین و
انحراف استاندارد سنی  69.5±6.6سال ،قد  601.9±5.6سانتیمتر ،وزن  11.6±1.5کیلوگرم و
شاخص توده بدنی  26.2±6.1کیلوگرم بر مترمربع بودند .تکمیل مرحله اول فرم گزارش آسیب در
دانشکده پلیس انجام گرفت .سپس  5ماه بعد مرحله دوم تکمیل فرم مذکور انجام شد .از روش
آماری تی همبسته با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  61استفاده شد.
یافتهها :نتایج حاصل از  tهمبسته نشان داد که بین آسیبدیدگی گروه رژه رونده قبل و بعد از  5ماه
رژه تفاوت معنیداری وجود دارد .بیشترین آسیبها از مچ پا ( )%25.9و ساق پا ( %26.9که در
مرحله اول بیشترین درصد را به خود اختصاص داده بودند) در مرحله دوم به زانو  %46.6تغییر یافته
بود.
نتیجهگیری :در مرحله اول تعداد زیادی از آسیبها از نوع حاد بودند (شین اسپلینت و تاول در پا) اما
در مرحله دوم که افراد تمرینات رژه را پشت سر گذاشتند به این آسیبها سازگار شده و این
آسیبها جای خود را به آسیبهای مزمنی از جمله کمردرد و استرس فراکچر دادند .این مسئله
اهمیت توجه به حرکات تکراری را در نظامیان نشان میدهد که باید تعدیلهایی در نوع این حرکات
تکراری (رژه) انجام شود.

* اطالعات نویسنده مسئول .تلفن79626516429 :
 پست الکترونیکیmohammad.hosseini1987@gmail.com :
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مقدمه
رژه غالباً بهعنوان یکیی از مهیارتهیای مهی و پیر زحمیت
نظامیان بیهوییژه سیربازان شیناخته مییشیود کیه نیازمنید
توانایی های خاص جسمانی است .یافتههای تحقیقات نشیان
میدهد که نظامیان در اجرای مأموریتهای محولیه همیواره
در خطر آسیبهای جسمانی بهویژه آسیبهای اندام تحتانی
هستند؛ بهگونهای که ادامیه کیار ییا وهیفیه آنیان را مختیل
نموده و فعالیت همیراه بیا درد را بیرای آنیان رقی مییزنید
(آرماسییترانو و همکییاران2776 ،6؛ پسییکایند و همکییاران،2
 .)2764جوز ون دیی کیه فیزیولوژیسیت ورزشیی اسیت و
آموزش پزشیکی را نییز بیر عهیده دارد در بخیش بهداشیت
حرفهای و خدمات ایمنی ناتو کار میکند .وی در فصل سوم
کتییاخ خییود تحییت عنییوان رژه «وهیفییه همییه نظامیییان»
مینویسد آسیبها یا عوامل خطیر بیهطیور جیدی عملکیرد
سربازان را در رژه تحت تأثیر قرار مییدهید و همیین عامیل
موجب کیاهش اثیر بخشیی فعالییت یی ییا کلییه واحیدها
میشود (کووان و همکاران.)2771 ،4
بهنظر میرسد که آسیبهای ناشی از پرکاری اولین
مشکل جسمانی است که در حین اجرا و پس از تمرین
نظامیان مشاهده میشود .در تحقیقی ویلکینسون و
همکاران )2766( 6آسیبهای پرکاری را در طی تمرینات
نظامی پایه در طی  1هفته مورد مطالعه قرار داده و بیان
داشتند که نرخ بروز این نوع آسیب حدود  17تا  07درصد
آسیبها را به خود اختصاص میدهد .مطالعات همهگیر
شناسی آسیبهای شایع در مهارت رژه نشان میدهد که
این آسیبها بسیار گسترده بوده و شامل زخ و تاول ،درد
کف پا ،تاندونیت آشیل ،درد ساق پا ،شکستگی فشاری
(استخوانهای کف پا و درشت نی) ،سندرم کمپارتمنت
قدامی ،ساییدگی استخوان کشک و کمر درد میباشد .هر
چند تمامی آسیبها و عوامل مرتبط با آن به خوبی شناخته
نشده است (نجفی مهری و همکاران6419 ،؛ جونز و
همکاران6992 ،5؛ پوتر و همکاران.)2772 ،1
برخی از محققین بر این باورند که در کشورهای مختلف
شیوههای گوناگونی از رژه نظامیان وجود دارد .بهعنوان مثال
1. Armstrong et al
2. Peskind et al
3. Cowan et al
4. Wilkinson et al
5. Jones et al
6. Potter et al

آنها بیان میدارند که در رژه آلمانی میزان آسیبدیدگی
کمتری در پاها مشاهده میشود ،زیرا  07درصد حرکات با
دست و  47درصد با پا میباشد .حال آنکه در رژه روسی که
جزء رژههای کالن و بزرگ است ،تعداد نفرات رژه رونده
زیادی بوده و نظ آن ه بسیار حائز اهمیت است .در رژه
کشورهای ژاپن ،کره و چین تأکید بیشتر بر هماهنگی
حرکتی و زیبایی است (تیپ دانشجویی.)6497 ،
در حال حاضر در کشور ایران دو سب رژه نظیامی ،رژه
لبنانی (حماسی) و رژه آمریکایی (رژه رایجی که در ارتیش و
سپاه) وجود دارد .رژه لبنانی آسیبزایی کمتیری دارد چیون
حرکت پا در آن محیدود بیوده و گشیتاور حرکتیی کمتیری
دارد .اما رژه آمریکیایی بیا توجیه بیه اینکیه بیشیتر روی پیا
متمرکز است ( %07پا %47 ،دست) و ضیربات مکیرر پاشینه
دارد .از ضریب آسیبزایی بیشتری نسیبت بیه دیگیر رژههیا
برخوردار است .بیشیترین آسییبهیا در رژه آمریکیایی (رژه
کالسی ) بر روی زانو ،کمر و بعد در مچ پا  ،پاشنه و کف پا
مشییاهده شییده اسییت (واالسییی و همکییاران2766 ،0؛ تیییپ
دانشییجویی .)6497 ،رژه آمریکییایی بییه دلیییل اینکییه بییه
هماهنگی حرکتی باالیی نیاز دارد زمیان ییادگیری آن هی
طوالنیتر است و از لحاظ اجراء رژه بسیار سخت و به انیرژی
زیادی نیاز دارد .از این رو افیرادی کیه از آمیادگی جسیمانی
بیاالیی برخیوردار نیسیتند آسییبهیای جسیمانی زییادی را
متحمل میشوند .اما کسانی که از آمادگی جسیمانی بیاالیی
برخوردار باشند کمتر آسیب میبینند (واالسیی و همکیاران،
2766؛ الپه و همکاران.)2776 ،1
در رژههییای جدیییدی کییه دانشییگاه امییام حسییین(ع) و
دانشییگاه امییام علییی(ع) و دانشییگاه علییوم انتظییامی طراحییی
کردهاند سعی بر این است که ( %57پا %57 ،دست) استفاده
شود و در مراحل پیشرفتهتر الگو به سمت استفاده از دسیت
متمایل میشود تا میزان آسیبدیدگی کمتر شیود .امیا ایین
الگوهای طراحی شده هنوز قابلیت خود را از لحیاظ کیاهش
آسیبدیدگی ،زیبایی حرکتی ،یادگیری آسانتیر و آمیادگی
جسمانی از لحاظ علمی اثبات نکردهاند تا بهعنوان سب رژه
ایرانی معرفی شوند .زییرا نیازمنید مطالعیه پژوهشیی اسیت
(تیپ دانشجویی .)6497 ،اینگونه بهنظیر مییرسید کیه بیا
توجه به ویژگیها و ابعیاد بیدنی نظامییان اییران و نیازهیای
7. Wallace et al
8. Lappe et al
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عملی آنان باید پروژه علمی معتبر و با رعایت اسیتانداردهای
بیینالمللیی تعریییف شیود تییا از ایین طریییق از آسییبهییای
جسمانی نظامیان تا حد امکان پیشگیری شود .بدیهی اسیت
که رژه مورد نظر باید بهگونهای طراحی شیود کیه کمتیرین
آسیبدیدگی را داشته باشید ،زمیان ییادگیری آن کوتیاهتیر
باشیید ،آمییادگی جسییمانی نظامیییان را فییراه نماییید ،دارای
الگوی حرکتی ،هماهنگی ،زیبایی حرکتی و یکپارچگی باشد
و با ویژگیهای آنتروپیومتری (پیکیر شناسیی) یی نظیامی
ایرانی مطابق باشد.
در اینجا به دلیل شیوع باالی صدمات بدنی ناشی از
تمرین در نظامیان و همچنین تبعات این آسیبها مانند از
دستدادن روزهای کاری و تمرینی و هزینه باالی خدمات
درمانی ،نیاز به انجام تحقیقی در خصوص شیوع آسیبهای
اسکلتی -عضالنی در نظامیان کشورمان ملموس میباشد.
همچنین در مراحل بعدی با شناسایی صدمات رایج در این
افراد و مشخصشدن عوامل خطر ،مبادرت به ارائه
راهکارهای عملی در خصوص کاهش صدمه شود .با توجه به
اهمیت شناسایی نرخ شیوع آسیبهای رژه نظامیان و عوامل
مؤثر مرتبط با آن تاکنون تحقیقات بسیار محدودی در این
رابطه در ایران انجام شده است؛ از این رو هدف پژوهش
حاضر شناسایی میزان نرخ شیوع آسیبهای رژه نظامیان
ایران است.
روش پژوهش
این تحقیق از نوع توصیفی -میدانی است .جامعه تحقیق،
کلیه دانشجویان نیروهای انتظامی ( 057نفر دانشجوی تهیه
در دانشگاه پلیس) و نمونه آماری شامل  691نفر دانشجوی
تحت آموزش دانشگاه پلیس بودند .تعیین حج نمونه
توسط فرمول کوکران شارپ انجام گرفت و نمونهها به
صورت گزینش تصادفی در تحقیق وارد شدند .بررسی
آسیبهای جسمانی توسط فرم جمعآوری آسیب انجام
گرفت.
شیوه گردآوری اطالعات از طریق فرم جمعآوری آسیب
بدین صورت بود که آزمودنی به صورت مصاحبه به سؤاالت
پاسخ میداد و در صورتی که نسبت به مفهوم هر پرسش
نیازمند توضیح بیشتر بود مصاحبهگر توضیحات الزم را ارائه
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میداد تا هیچگونه ابهامی در پاسخ وجود نداشته باشد .این
فرم حاوی  17سؤال بود که آسیبها را به تفکی موضع
بدن ،نوع آسیب و تعداد تکرار آن مورد توجه قرار میدهد.
دوره تمرینی ابتدایی رژه روندگان به مدت  5ماه بود و
برنامه تمرینی آنها به شرح زیر بود:
 -6تمرینات گرمکردن و کششی عضالت کل بدن و
کشش و نرمش عضالت اصلی درگیر در رژه شامل :کمربند
شانهای -کمربند لگنی  -عضالت ساق پا  -مفاصل لگن ،زانو
و شانه و عضالت فلکسور و اکستنسور کف پا و انگشتان که
بیشترین درگیری را دارند.
 -2دویدن آهسته (با هدف گرمکردن)
 -4الگوی رژه پای  65درجه با دوش فنو ،دست فنو
و پافنو (در سه حالت برای دستها و اسلحه)
 -6الگوی رژه پای  97درجه با دوش فنو ،دست فنو
و پافنو (در سه حالت برای دستها و اسلحه)
 -5الگوی رژه پا بلند بیش از  97درجه با دوش فنو،
دست فنو و پافنو (در سه حالت برای دستها و اسلحه)
 -1رژه حماسی با دست فنو اسلحه در جلوی سینه (به
حالت جاگینو)
 -0مجدداً کشش و نرمش عضالت اصلی درگیر در رژه
با دویدن نرم و سب (سرد کردن)
جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از دو بخش آمار توصیفی
و آمار استنباطی استفاده شد .برای بررسی طبیعی بودن
دادهها از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف و به منظور بررسی
تفاوت گروهها در مرحله اول و مرحله دوم اندازهگیری از
آزمون تی همبسته استفاده شد .کلیه محاسبات آماری با
استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  61در سطح معنیداری
( )p= 7/75انجام شد.
یافتهها
یافتههای این پژوهش در دو بخش توصیفی بهصورت
جداول مربوط به آسیبهای مرحله اول و دوم و سپس
تجزیه و تحلیل آماری در قالب نمودارها آورده شده است.
برخی از ویژگیهای جمعیت شناختی آزمودنیها در جدول
( )6آمده است.
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جدول  :4ویژگیهای جمعیت شناختی نمونهها (تعداد  431نفر)

شاخصهای آماری
ویژگی
سن (سال)
قد (سانتیمتر)
وزن (کیلوگرم)
شاخص توده بدنی

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف استاندارد

61
616
52
60

25
696
11
21

69.5
601.9
11.6
26.2

6.6
5.6
1.5
6.1

همانطور که در جدول ( )6مشاهده میشود نمونههای
تحقیق حاضر دارای میانگین سنی  69.5سال و انحراف
استاندارد  6.6بودند .همچنین دیگر مشخصات آنان قد
 601.9±5.6سانتیمتر ،وزن  11.6±1.5کیلوگرم و شاخص
توده بدنی  26.2±6.1کیلوگرم بر مترمربع بود.

در بررسی مرحله دوم آسیبهای بدنی دانشجویان
دانشگاه پلیس  64نفر از نمونهها در مرخصی بوده و در
مصاحبه حاضر نشدند.
نتایج حاصل از  tهمبسته نشانداد که بین آسیبدیدگی
گروه رژه رونده قبل و بعد از  5ماه رژه تفاوت معنیداری
وجود دارد (t=5.45؛  .)p=7.776این اطالعات در
جدول( )2آمده است.

جدول  :2نتیجه  tهمبسته آسیبدیدگی میان مرحله اول و مرحله دوم رژه

متغیر
آسیبدیدگی

میانگین
مرحله اول
2.1

انحراف استاندارد
مرحله دوم
6.9

در نمودار ( )6مقایسه آسیبهای نظامیان رژه رونده بر

مرحله اول
2.71

مرحله دوم
6.26

t

P

5.45

7.776

اساس مفاصل بدن در مرحله اول و دوم صورت گرفته است.

نمودار  :4آسیبهای مفاصل بدن در مرحله اول و مرحله دوم
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در نمودار ( )2درصد شایعترین صدمات در مرحله اول و
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دوم اندازهگیری نشان داده شده است.

نمودار  :2مقایسه درصد شایعترین صدمات در مرحله اول و مرحله دوم

بحث
هدف از تحقیق حاضر بررسی آسیبهای دانشجویان
دانشگاه پلیس قبل و بعد از  5ماه رژه نظامی بود .همانگونه
که در جدول  2و نمودار ی مشاهده میشود در مرحله
اول ،از میان  16نوع آسیب مندرج در پرسشنامه بیشترین
میزان شیوع آسیب به شین اسپلینت با  67/6درصد ،کمر
درد  ،0/9و درد کشککی ران و تاول پاها با  0/0اختصاص
داشت .شین اسپلینت به معنی درد پایین ساق بوده که در
اثر دویدن و سایر ورزشهای توأم با پرش تشدید شود .علت
اصلی درد ،انجام پرشهای مکرر در سطوح سخت است و
بیشتر در افرادی شایع میباشد که نوع کفش ،سطح تمرین
و تکنی خود را تغییر میدهند یا درگیر تمرینهای شدید
در خیابانها ،زمینها و سطوح سفت هستند .پرونیشن زیاد
مچ یا افزایش قوس پا میتواند عامل مؤثری در بروز این
آسیب باشد .عالئ آن شامل حساسیت در لبه داخلی انتهای
پایینی استخوان درشت نی ،امکان وجود تورم در محل ،رفع
درد در هنگام استراحت و برگشت آن با آغاز مجدد فعالیت،

درد میتواند پس از گرمکردن برطرف شود ،اما در موارد
شدید در تمام مدت فعالیت پرشی و دو وجود دارد (قراخانلو
و همکاران .)6415 ،با نگاهی به یافتههای پژوهش در
مییابی که که نظامیان دانشجو از آسیبهای اندام تحتانی
و کمر بیشترین تأثیر را پذیرفتهاند و رژه نظامی موجب
آسیب آنان در این مواضع شده است .این یافتهها اندیشه
آسیبزا بودن رژه نظامی را بیش از پیش تقویت میکند تا
دست اندرکاران توجه جدی برای رفع این مشکل داشته
باشند .یافتههای تحقیق مؤید آن است که آسیبهای اندام
تحتانی با  12/6درصد در مقایسه با باالتنه  61/9میزان
زیادی از آسیبها را در خود دارد که این یافته در راستای
مطالعات قبلی (نجفی مهری6419 ،؛ فراهانی 6419؛ رضایی
مقدم 6415 ،و شافر و همکاران )6999 ،6میباشد .که
بسیاری از آنان اندام تحتانی را محل تجمع آسیب در
تمرینات رژه نظامیان دانستهاند.

1. Shaffer et al
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اگر تعداد آسیبهایی که در مرحله اول ( 562آسیب) و
دوم ( 676آسیب) اتفاق افتاده را مقایسه کنی میبینی که
تعداد آسیبها در مرحله دوم کاهش معنیداری داشته است
( ) t= 5.35, p=0.000که پاسخ این مسئله را باید در نوع
آسیبها جستجو کرد .در مرحله اول تعداد زیادی از
آسیبها از نوع حاد بودند (شین اسپلینت ،تاول در پا و )...
اما در مرحله دوم که افراد تمرینات رژه را پشت سر
گذاشتند به این آسیبها سازگار شده و این آسیبها جای
خود را به آسیبهای مزمنی از جمله کمردرد و استرس
فراکچر دادند .این مسئله اهمیت توجه به حرکات تکراری را
در نظامیان نشان میدهد که باید تعدیلهایی در نوع این
حرکات تکراری (رژه) انجام شود .میتوان تا حدی از
آسیبهای حاد همانند تاول در پاها چش پوشی کرد زیرا
به مرور زمان التیام مییابند و فرد دیگر به آنها دچار
نمیشود ،اما آسیبهایی همانند کمردرد میتواند تا سالیان
دراز و حتی به شکل همیشگی با فرد همراه باشد و موجب
اذیت و آزار این افراد گردد (هدید و همکاران2771 ،؛ جونز
و همکاران.)2772 ،
با نگاهی اجمالی به درصد آسیب نواحی مختلف بدن و
مقایسه هر دو مرحله (نمودار  )6میتوان بیان داشت که
بیشترین آسیبها از مچ پا و ساق (که در مرحله اول
بیشترین درصد را به خود اختصاص داده بودند) به زانو
تغییر یافته است .همچنین درصد آسیب ستون مهرهها نیز
به دلیل افزایش کمردرد میان دانشجویان افسری در مرحله
دوم قابل توجه میباشد .همچنین این دانشجویان از آسیب
(درد) بیضه رنج میبرند.
با مقایسه آسیبها (نمودار  )2مرحله اول و دوم میتوان
دریافت که آسیب شین اسپلینت که در مرحله اول بیشترین
درصد را دارا بود بسیار کاهش یافته بود و بالعکس کمردرد
و درد کشککی رانی افزایش زیادی داشتند.
بهطور کلی دانشجویان از زانو درد ،کمردرد ،آسیب بیضه
و ضعیف شدن چش شکایت داشته و این موارد موجب
آزردگی خاطر در این افراد شده است.
دلیل اینکه شین اسپلینت کاهش بسیار زیادی در
مرحله دوم داشته ،سازگاری بدن با این نوع آسیب بوده
است .اما یکی از نکات مه در بررسی آسیبها شیوع
کمردرد میان نظامیان در مرحله دوم بوده است که جای
نگرانی بسیاری دارد .در بررسی دالیل آسیب مشخص شد

مهمترین دالیل آسیب طوالنی بودن رژه و بعد از آن ضرخ
پا و خبردار طوالنی مدت میباشد که میتواند با کمردرد در
ارتباط باشد .ضربهای که بوسیله کف پا بر زمین وارد
میشود موجب نیروی عکسالعمل از طرف زمین شده
(بهوسیله زنجیره حرکتی موجود در بدن) به مفاصل باالتر
شده که بیشتر در زانو و کمر اثر میگذارد که این امر در
شیوع زیاد این آسیبها نقش اصلی را بازی میکند
(ویلکینسون و همکاران.)2766 ،
آسیبهایی همانند درد کشککی -رانی و استرس
فراکچر زانو در مرحله دوم افزایش زیادی پیدا کرده بود که
از نوع آسیبهای مزمن بودهاند .مفصل زانو یکی از مفاصل
مستعد آسیب در نظامیان میباشد .در حین انجام رژه افراد
باید زانوی خود را کامالً صاف (در حالت اکستنشن کامل)
نگه دارند و حرکات باال آوردن ران و پایین کوبیدن آن را
انجام دهند که در این حالت عضالت چهار سر ران بهطور
دائ در حالت انقباض قرار میگیرند و موجب اتصال
استخوان کشک به استخوان ران و همچنین ساییده شدن
این دو استخوان به همدیگر میشوند (ناپی و همکاران،6
2764؛ رضایی مقدم .)6415 ،در همین حال عضله راست
رانی موجب فلکشن ران (باال کشیدن پا) شده و موجب
فشار مضاعفی بر کشک خواهد شد .در نتیجه این ساییده
شدن همراه با ضربات عکسالعمل زمین میتواند موجب
درد کشککی رانی در افراد رژه رونده باشد (رینولد و
همکاران6999 ،2؛ بنت و همکاران.)2764 ،
در تحقیق حاضر برخی صدمات مانند شکستگی سر،
دندان ،بینی ،دنده ،آسیب ریوی ،شکستگی انگشتان دست و
پا و یا دررفتگی مچ دست و مچ پا در هیچ کدام از مراحل
تحقیق اتفاق نیفتاده بودند که با تأمل در آنان میتوان
متوجه شد که این صدمات مکانیس حاد دارند در حالیکه
صدمات ناشی از رژه به صورت مزمن بوده و در کوتاه مدت
موجب این صدمات حاد نخواهند شد.
در بررسی اولیه از دانشجویان رژه رونده مشاهده شد که
غالب آنان ( )%97دارای آسیبدیدگی بوده و اکثر این
آسیبها در ناحیه پایینتنه ( )%12متمرکز میباشد.
صدمات شین اسپلینت (ساق پا) ،مچ پا و پا شایعترین
صدمات بوده که از نوع آسیبهای حاد بودند و دلیل آن را
رژه طوالنی مدت و همچنین نوع تمرین مانند بدو بایست و
1. knapik et al
2. Reynolds et al
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 که در نهایت.بعضاً روانی را برای نظامیان در پی داشته باشد
افراد و نیروی انتظامی را متحمل هزینههای درمانی خواهد
.کرد
شیوع باالی ایین صیدمات نییاز بیه بیازنگری نیوع رژه و
استفاده از اصول عل تمرین در کاهش این صدمات را نشیان
 همچنین آشنا سیاختن مربییان و رژه رونیدههیا بیا.میدهد
اصول علمی پیشگیری از ایین آسییب هیا ضیروری بیه نظیر
.میرسد

 در بررسی مرحله.پایین بودن آمادگی جسمانی میدانند
 اما از نوع،دوم مشخص شد که تعداد آسیبها کاهش یافته
حاد به نوع مزمن تغییر یافته بودند و صدماتی مانند
 رانی و استرس فراکچر زانو از- درد کشککی،کمردرد
 رژه طوالنی مدت و.) بودند%65( شایعترین آسیبها
حرکات رژه مانند ضرخ پا و راست نگه داشتن زانو در دراز
مدت موجب بروز آسیبهای میکروسکوپی ناشی از پرکاری
 این آسیبدیدگیها میتواند اثرات جسمی و.خواهد شد
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