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چکیده
زمینه و هدف :غربالگری حرکات عملکردی ،یک روش ارزیابی حرکتیی بیرای ایناری ری یک
فاکتورها و تشخیص آسیبها مییبااید ،از ایی رو هیدف از ماالهیه حا،یر ،مسای یه عملکیرد
دانشآموزان مساطع مختلف تحصیلی دب تان در آزمون غربالگری حرکات عملکردی میبااد.
روش بررسی :در ای ماالهه 279 ،دانشآمیوز ابتیدایی  816درتیر و  453پ یر ایام 121
دانشآموز کالس اول 994 ،دانشآموز کالس دوم159 ،دانشآموز کالس سوم 143 ،دانشآمیوز
کالس چهارم 143 ،دانشآموز کالس پنجم ،و  146دانشآموز کالس اشم ،میورد آزمیون ایرار
گرفتند .هفی آزمون اسکات عمیق ،گام برداات از روی مانع ،النچ ،تحریکپیییری ایانه ،بیاال
آوردن فهال پا ،انا و پایداری چررشی بهعنوان آزمونهای غربالگری حرکات عملکیردی انجیام
اد .برای تجزیه و تحلی دادهها از آزمونهای تحلی واریانس چند متغیره ،ریدو و رگرسییون
چند متغیره در ساح  p<5/55استفاده اد.
یافتهها :نتایج تحسیق نشان داد که بیشتری میانگی نمره  FMSرا دانش آموزان درتر کیالس
اشم و کمتری آن را درتران کالس اول ثبیی کردنید .بیی مییانگی نمیره  FMSدرتیران و
پ ران در کالسهای مختلف تفاوت مهناداری وجود داای  . P<5/551بهغیر از آزمیودن گیام
برداات از روی مانع  P=5/555که تفاوت مهناداری بی پ ران و درتیران وجیود داایی ،از
لحاظ تسارن نمرات دیگر آزمونها هیچگونه تفاوت مهناداری بی پ ران و درتیران و  8کیالس
وجود نداای.
نتیجهگیری :از یافتههای ای تحسیق مییتیوان نتیجیه گرفیی کیه تهامی دو فیاکتور کیالس و
جن یی بر میانگی نمره  FMSمؤثر میبااد ،بهعبارت دیگر جن ییی در کیالسهیای اول تیا
اشم بر نمره کلی  FMSتأثیر میگیارد.
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ناهنجاریهییای پوسیی رال اسییتاتیک و دینامیییک ،و درد و
آسیبهای ناای از آن تجربهای فراگیر در زندگی بشر عصیر
مهاصر اسیی کیه در سینی متفیاوت ،هیر دو جینس ،انیوا
مشاغ  ،و ساوح متفاوت ورزای اایع اسی .بنیابرای ایی
امر ،اهمیی پیشگیری از آسیب را تسویی میکنید و در نظیر
گرفت پیشگیری بهصورت دایقتر ب یار مهیم مییبااید .از
ای نظرگاه اناری ابزار غربالگری برای تشخیص افرادی که
در ری ک آسیب ه تند ،مهیم میبااید ا ..میاری. 9518 ،
یکییی از جدیییدتری روشهییای اناسییایی افییراد در مهییر
آسیبهای عضالنی اسکلتی استفاده از آزمونهیای حرکیات
عملکردی میبااد.
ارزیابیهای حرکتی برای مشخص کردن ای که ورزاکار
در کجای طیف حرکتی ایرار دارد ،یروری بیوده و در ایی
میان ،ارزیابیهای عملکیردی ب ییار میورد توجیه مییبااید
سانتانا . 9518 ،غربیالگری حرکیات عملکیردی ،ییک روش
ارزیابی حرکتی برای اناری ری یک فاکتورهیا و تشیخیص
آسیبها میبااد کیو . 9515 ،،ایدرت ،انهایافپیییری،
استسامی ،هماهنگی ،تهادل و کارآمدی حرکیی ،مؤلفیههای
مورد نیاز برای دستیابی به حرکات عملکردی میبااند .هیر
فرد باید توانایی انجام حرکات بنیادی  1بیدون محیدودیی و
درد را دااته بااد .انجام حرکات بنیادی  ،پایی تری سیاح
پایداری 9و تحر،پییری 4بدن را مورد سینجش ایرار داده و
در وااع تمامی افراد بیا هیر ایغ و حرفیهای بایید بتواننید
آزمونهای مرتبط با حرکیات بنییادی را بیدون محیدودیی،
عدم تسارن و درد انجیام دهنید کیو ،و همکیاران. 9515 ،
انییدازهگیییری م ییتسیم و کمییی حرکییات عملکییردی دارای
محدودییهای زیادی میبااد؛ ای در حالی اسی که ،یکیی
از روشهای غربالگری که امروزه مورد ابیول اکریر محسسیان
اسی ،روش  FMSمییبااید .ایی روش غربیالگری ،ایام
هفی آزمون حرکتی بنییادی بیوده کیه نیازمنید تهیادل در
فاکتورهییای تحییر ،و ثبییات عصییبی -عضییالنی و کنتییرل
حرکتی میبااند .در صورت مناسب نبودن تحر ،و ثبیات
در مفاص افراد ،ارارگیری در و،هییهای مختص به آزمون
 FMSمنجر به ایجاد ،هف یا عدم تهادل حرکتی مییایود.
از ای رو به دلی تأثیر تحیر ،،ثبیات و تسیارن روی ایجیاد

برنامههای حرکتی تغیییر یافتیه از طرییق حلسیه کینتیکیی
میتوان بیان داای کیه ییک فیاکتور مهیم در پیشیگیری از
آسیب و بهبود اجرا ،اناسیایی سیریع مشیکالت مربیو بیه
تحر ،،ثبات و تسارن میبااد .در حسیسی ای آزمون بر پایه
اناسایی کنترل حرکتی ،هیف و عدم تسارن سمی راسی و
چپ بدن بنا ایده اسیی کیو ،و همکیاران . 9558 ،عیدم
تسارن بهعنوان تفاوت دو سیمی بیدن در تحیر ،،پاییداری،
ادرت ،کنترل حرکتی و محدودیی عملکیردی عنیوان ایده
اسی ریم و ماسک. 9511 ،
ب یاری از آزمونهای عملکرد حرکتی تنها بر روی ییک
اندام و یا یک زنجیره از بدن تمرکز دارند و بدن را بهصیورت
کلی مورد بررسی ارار نمیدهند .از ای رو ،آزمون غربیالگری
حرکات عملکردی بهدلی بررسیی پاییداری و تحر،پیییری
ا میهای مختلف بدن و نشان دادن یک طرح ایماتیک از
مشییکالت مییرتبط بییا پایییداری و تحر،پییییری در مفاص ی
مختلف برای ارزیابی تمامی افراد فهیال و غیرفهیال ،توصییه
اده اسی کو . 9515 ،،یکی از نسا اوت ای آزمیونهیا،
اناسییایی درد ،محییدودیی دامنیهی حرکتییی ،نسییص حییس
عمسییی ،همییاهنگی عصییبی عضییالنی ،کنتییرل پاسیی رال و
پایدارسازی ناحیه مرکزی بدن میبااد میش و همکیاران،
9518؛ ا .کییونر و همکییاران . 9511 ،اناسییایی زود هنگییام
محدودییها ،عدم تسارن و درد در الگوهای عملکرد حرکتیی
ب یار مهم میبااد.
3
نتایج ماالههی آبراهیام در سیال  9515نشیان داد کیه
هیچ تفاوت مهناداری در نمرهی  FMSبی زنان و میردان و
همی طور بی نمرهی افراد با و بدون سابسهی آسیب وجیود
نداای .ماالهه پری و کوه  9514 5نشان داد کیه سیاح
تمرینی باالتر با نمرات  FMSباالتر و  BMIو س بیاالتر بیا
نمرات پایی تیر  FMSهمیراه رواهید بیود .از طیرف دیگیر
فاکس و همکاران 8در سال  9513نشان دادند کیه از لحیاظ
نمرهی  FMSهیچ تفاوت مهناداری بیی بازیکنیان نخبیه و
غیر نخبه وجود ندارد.
الزم به ذکر اسی ،ماالهاتی که ادرت ایی آزمیون را در
پیشبینی آسیب سنجیده بودند ،بیه نتیایج متنیااس دسیی
یافتهانیید همییر و همکییاران9518 ،؛ باردنییی و همکییاران،
9515؛ وارن و همکاران9515 ،؛ کراس و همکیاران9513 ،؛
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ویکزورکوسیییکی9515 ،؛ ا .کیییونر و همکیییاران؛ کی ییی و
همکاران . 9557 ،ویکزورکوسکی 9515 1بیان داایی کیه
ک ب نمیره  FMSکمتیر از  13توسیط ب کتبالی ییهیای
جوان منجر به  8برابر ادن احتمال آسییب در آنهیا رواهید
اد .کب  9و همکیاران  9557بیا تحسییق روی بازیکنیان
فوتبال حرفهای نشان دادند که بازیکنان بیا الگیوی حرکتیی
غیر صیحیح ن یبی بیه افیرادی کیه نمیره بیاالتر در ت یی
میگیرند ،احتمال آسیب بیشتری دارند .ای در حالی اسیی
همر و همکاران  ، 9518باردنی و همکاران  9515و وارن
و همکاران  9515بیان داایتند کیه ،اگرچیه نمیرهی کی
 FMSممک اسی برای تشخیص نسص یک سیری حرکیات
راص ،مفید بااد لیک نمرات ای آزمیون نمییتوانید بیرای
پیشبینی کلی آسییب در ییک فصی مناسیب بااید .ولیی
بهطور کلی میتوان بیان داای که اواهد علمی متهددی از
پیشبی بودن نمرهی کی  FMSبیرای ری یک آسییب در
ورزشهای تیمی حمایی کردهاند .الزم به ذکر اسیی ،نتیایج
تحسیییق کییراس و همکییاران  9513نشییان داده اسییی کییه
برنامههای مدارلهای بر پایهی  ،FMSپیشیرفی در کیفییی
حرکتی کلی را بهدنبال رواهد داای.
نتایج تحسیسات مختلف نشان داده اسی که در هر گیروه
سنی ،میتوان از نتایج آزمونهای غربالگری عملکرد حرکتی
نتایج هدفمندی را مشیخص سیاری .بیهطیور مریال نتیایج
تحسیساتی که غربیالگری عملکیرد حرکتیی در سیالمندان را
مورد بررسی ارار دادهاند منجر به تهیی محدودییهای ای
گروه و ارائه راهکارهای اصالحی برای پیشگیری از مشیکالت
آینده آنها گردیده اسی میش و همکاران . 9518 ،باردنیی
و همکاران  9515در ماالههی دیگری ،نمیرات غربیالگری
عملکرد حرکتی ورزاکاران دبیرستانی را مورد بررسیی ایرار
دادند و از آن برای ارتبا سنجی بی آسییبهیای عضیالنی
اسییکلتی آینییده ورزاییکاران اسییتفاده کردنیید .آبراهییام 4و
همکاران  9515در ماالههی رود که  1555نمونه پ یر و
درتر  15الی  17ساله را میورد بررسیی ایرار داد ،مییانگی
 13/52از  91را برای ایی رده سینی گیزارش کردنید .ایی
محسسی متوجه ایدند کیه تفیاوت مهنیاداری بیی نمیرات
درتران و پ ران در آزمون غربالگری عملکرد حرکتی وجود

1. Wieczorkowski
2. Kiesel
3. Abraham
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دارد .در ماالههی دیگری ،دوکیان 3و همکیاران  9514بیه
بررسی ارتبا بی چاای و ا،افه وزن بیا نمیرات غربیالگری
عملکرد حرکتی در بی دانشآموزان  7تا  15ساله انگلی ی
پردارتند .در ای ماالهه که بیر روی  27دانشآمیوز انجیام
گرفی ،راباه منفی مهناداری بیی افیزایش وزن و کیاهش و
ارتالل در آزمونهای غربالگری عملکیرد حرکتیی مشیاهده
گردید.
نتایج بررسی محسسان که پیشتر ارائه اد ،نشان میدهد
کییه علیییرغم تییالش محسسییان تییاکنون ماالهییهای بییر روی
ویژگیهای غربالگری عملکرد حرکتی دانش آموزان درتیر و
پ ر ابتدایی با حجم نمونه باال انجام نشده اسی و نرم نمرات
ای افراد در آزمونهای غربالگری عملکرد حرکتی مشیخص
نی ی .تهیی نمرات آزمونهای غربالگری عملکیرد حرکتیی
در مدارس ابتدایی ب یار مهم میبااد .ای امیر از دو جهیی
اایان اهمیی اسی .اول ای کیه بیا مشیخص ایدن نمیرات
غربیالگری عملکیرد حرکتیی در ایی گیروه سینی ،میتییوان
،هفهای عملکرد حرکتی ،عدم تسیارنیهیا ،محیدودییهیا،
مشکالت در ناپایداری و ویژگیهای الگوهای حرکتی دانش-
آمییوزان مختلییف را اناسییایی نمییود .دوم ای کییه ،پییس از
اناسایی ای مشکالت و نسصها ،میتوان بیرای اصیالح آن،
پروتک های اصالحی مشخص کرد تا در سنی پایه از ایجیاد
محدودییها و عدم تسارنها در دانشآموزان در سنی باالتر
پیشگیری کرد .از ای رو هدف از انجام ایی ماالهیه ،تهییی
نمرات آزمونهای عملکرد حرکتی دانشآموزان درتر و پ ر
ابتییدایی در تمییام مسییاطع تحصیییلی بییا اسییتفاده از آزمییون
غربالگری حرکات عملکردی اسی.
مواد و روشها
نمونه تحسیق اام  279دانشآموز درتر و پ ر در تمیامی
مسییاطع تحصیییلی دب ییتان بییود .در ابتییدا فییرم ر،ییایینامه
آگاهانه توسط والیدی دانیشآمیوزان بیرای ایرکی در ایی
تحسیق پر اد .مهیارهای ورود به ماالهه اام عیدم وجیود
منع پزایکی بیرای اجیرای حرکیات ورزایی و عیدم وجیود
آسیب ترمیم نشده بود .در ایی ماالهیه ،آزمیون غربیالگری
حرکات عملکیردی  279دانشآمیوز ابتیدایی  816درتیر و
 453پ ییر مییورد انییدازهگیری اییرار گرفییی .تهییداد 121
دانشآمیییوز کیییالس اول  145درتیییر و  58پ یییر 994 ،
4. Duncan1
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دانشآمیییوز کیییالس دوم  188درتیییر و  57پ یییر 159 ،
دانشآمییوز کییالس سییوم  29درتییر و  85پ ییر 143 ،
دانشآمییوز کییالس چهییارم  79درتییر و  89پ ییر 143 ،
دانشآمییوز کییالس پیینجم  75درتییر و  83پ ییر و 146
دانشآموز کالس اشم  64درتر و  55پ یر میورد آزمیون
ارار گرفتند.
آزمون غربالگری حرکات عملکردی اام اسکات عمیق،
گام برداات از روی مانع ،النیچ ،تحیر،پیییری ایانه ،بیاال
آوردن فهال پا ،اینا و پاییداری چررشیی بیود .سیه آزمیون
تحر،پییری اانه ،انا و پایداری چررشیی همیراه بیا سیه
آزمون ردی بودند که در صورتیکه هر یک از ای سه آزمون
مربی میادند ،نمره مربو بیه همیان آزمیون را بیه صیفر
تبدی میسیاری .از ایی هفیی آزمیون ،دو آزمیون اینا و
اسکات عمسی فهالیی متسارن بدن را مورد انیدازهگیری ایرار
میدادند و پنج آزمون دیگر عدم تسارنی دو سمی بدن را در
طول آزمونها آاکار میسارتند .هرکدام از آزمونها ساوح
متفاوتی از پاییداری و تحر،پیییری را میورد ارزییابی ایرار
میدادند .نحوه نمرهگیاری آزمونها بدی صورت بود که اگیر
فرد میتوان ی حرکی را بهصورت صیحیح و بیدون حرکیی
جبرانی انجام دهد ،نمره  ،4با حرکی جبرانی نمیره  ،9عیدم
توانایی اجرای آزمون نمره  1و درد نمیره  5لحیاظ مییاید.
البته مال ،نمره  1برای دو آزمون تحر،پییری اانه و بیاال
آوردن فهال پا ،بهگونهای دیگر و بر اساس دامنه حرکتی فرد
لحاظ میاد .برای آزمونهای دوطرفه کیه سیمی راسیی و
چپ بدن را مورد ارزیابی ارار میداد ،نمیره کمتیر بیهعنوان
نمییره نهییایی لحییاظ ایید .تمییامی آزمونهییا بییهجز آزمییون
تحر،پییییری اییانه ،سییه مرتبییه انجییام گرفتنیید .آزمییون
تحر،پییری اانه یکبار انجام اده و نمیره همیان یکبیار
انجام آزمون لحاظ میاد کو ،و همکاران. 9515 ،
برای انجام آزمیون ،یکبیار بهصیورت ایفاهی و یکبیار
بهصورت عملی ،آزمون توسط آزمیونگر در مسابی آزمیودنی
انجام گردید .آزمونهیای غربیالگری عملکیرد حرکتیی بایید
بهصورت کلی آموزش داده اده و نبایید جزئییات آزمونهیا
مشخص میگردید .از سوی دیگر آزمودنی کامالً باید ن یبی
به روش نمرهدهی بیاطال میبیود .بیرای ارزییابی عملکیرد
حرکتی دانش آموزان ،از وسای غربالگری عملکیرد حرکتیی
محسق سارته استفاده گردید.

اونیی 1و همکاران  9519بییان داایتند کیه بیهغیر از
آزمون گام از روی مانع ،بسیهی آزمونها روایی درون ارزیاب
متوسط تا باال و روایی بیی ارزییاب ریوب تیا بیاال را نشیان
دادند .هم نی اسمیی 9و همکاران  9514متوجه ایدند
که کمتری روایی بی ارزیاب مربو به آزمیون گیام از روی
مانع بود و بیشتری روایی مربو به آزمون میوبیلیتی ایانه
بود.
تمامی دانشآموزان آزمون دهنده دارای لبیاس ورزایی
در زمان انجام آزمون بودند .هم نی اب از انجیام آزمیون،
هیچگونه فهالیتی جهی گیرم کیردن انجیام نگرفیی کیو،
 . 9515نمرات آزمون هر فرد در برگه میرتبط بیا نمرهدهیی
ثبی میگردید .دادهها با اسیتفاده از نرمافیزار آمیاری SPSS
ن خه  91بررسی اد .از آزمون تحلی واریانس چند متغیره
برای بررسی ارتالفات بی گروهی ،از آزمون ریی دو بیرای
مسای ه عدم تسارنی بی دانشآموزان در کالسهای مختلیف
و آزمون رگرسیون بهمنظور تهیی مییزان پییشبیی بیودن
متغیرهای اد ،وزن ،مساع تحصییلی و جن ییی در نمیرات
 FMSاستفاده گردید.
یافتهها
نتایج آزمونهای انجام اده در سه بخیش تجزییه و تحلیی
اد .در بخش اول با استفاده از آزمون تحلی واریانس چنید
متغیره ،تفاوت امتیاز هفی آزمون غربالگری عملکرد حرکتی
مورد تجزیه و تحلی ارار گرفی .هدف از ای بخش بررسیی
تفاوت بی آزمونهای عملکردی در بی کالس اول تا اشم
و هم نی بررسی نمره کلی غربالگری عملکیرد حرکتیی در
بی اش کالس بود .در بخش دوم ،از آزمون ریی دو بیرای
بررسی تسارن و عدم تسارن در بی دانشآموزان اش کالس
استفاده گردید .در ا یمی نهیایی نتیایج آزمیون رگرسییون
مشاهده میاود.

1. Onate
2. Smith
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جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد آزمونهای مختلف عملکرد حرکتی

کالس
آزمون
اسکات عمیق
گام برداات از
روی مانع
النچ
تحر،پییری اانه
باال آوردن فهال پا
انا
پایداری چررشی
نمرهی نهایی

پ ر
درتر
پ ر
درتر
پ ر
درتر
پ ر
درتر
پ ر
درتر
پ ر
درتر
پ ر
درتر
پ ر
درتر

1

9

4

3

5

8

1/76±5/54
1/79±5/59
1/51±5/54
1/36±5/55
1/42±5/58
1/33±5/85
9/55±1/59
1/36±1/55
9/45±5/61
9/43±5/83
1/49±5/64
1/52±5/64
1/95±5/88
1/45±5/89
11/89±9/11
11/47±1/79

1/63±5/59
1/73±5/81
1/58±5/54
1/57±5/56
1/32±5/84
1/45±5/55
1/83±1/15
1/74±1/14
9/34±5/85
9/55±5/52
1/34±5/75
1/35±5/86
1/54±5/86
1/39±5/56
11/35±9/11
11/73±9/54

1/66±5/32
1/23±5/32
1/55±5/83
1/43±5/58
1/88±5/89
1/49±5/57
1/24±1/59
1/55±1/15
9/14±5/23
9/74±5/33
1/36±5/79
1/43±5/58
1/98±5/71
1/94±5/59
11/21±9/51
11/33±1/52

1/24±5/37
9/55±5/33
1/71±5/55
1/88±5/89
1/87±5/87
1/55±5/55
9/95±5/28
1/75±1/97
9/58±5/78
9/67±5/44
1/34±5/68
1/48±5/71
1/35±5/88
1/31±5/88
19/36±9/31
19/58±9/98

1/63±5/53
9/95±5/38
1/72±5/51
1/55±5/56
1/52±5/85
1/43±5/55
1/17±1/51
9/63±1/16
9/19±5/69
9/41±5/87
1/34±5/66
1/58±5/85
1/45±5/82
1/37±5/84
19/49±9/86
19/16±1/75

1/25±5/36
9/13±5/59
1/87±5/53
1/84±5/55
1/76±5/52
1/43±5/37
1/28±5/28
9/46±5/26
9/57±5/29
9/55±5/75
1/55±5/23
1/52±5/71
1/95±5/75
1/57±5/83
19/18±9/93
14/12±1/64

در جدول  ، 1میانگی و انحیراف اسیتاندارد نمیره کی
 FMSو هر ییک از آزمونهیای غربیالگری عملکیردی را بیه
تفکیک در کالسهای اول تا اشم و برح ب جن یی ارائیه

اییده اسییی .همییانطور کییه مشییاهده میاییود بیشییتری و
کمتری میانگی نمره  FMSبهترتیب در دانشآموزان درتر
کالس اشم و کالس اول بهدسی آمده اسی.

جدول  :2اطالعات مربوط به آزمون تحلیل واریانس چند متغیره برای آزمون FMS
تأثیر

F

Sig

کالس
جن یی
کالس×جن یی

4/3387
16/524
4/653

5/555
5/555
*
5/555

مسدار اتا اندازه اثر
*

5/595
5/117
5/597

*

*مهناداری در ساح p<5/55
جدول :9اطالعات مربوط به آزمون تحلیل واریانس یکراهه در متن تحلیل واریانس چند متغیره برای هر یک از آزمونهای عملکرد حرکتی
تأثیر

متغیر واب ته

درجه آزادی

F

Sig

کالس×جن یی

اسکات عمیق
گام برداات از روی مانع
النچ
تحر ،پییری اانه
باال آوردن فهال پا
انا
پایداری چررشی

5
5
5
5
5
5
5

3/533
1/895
4/572
3/985
6/943
1/445
4/555

5/551
5/151
*
5/552
*
5/551
*
5/555
5/932
*
5/511

*مهناداری در ساح p<5/55

مسدار اتا اندازه اثر
*

5/591
5/556
5/518
5/599
5/531
5/557
5/515
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کتابچی و همکاران

مقایسه عملکرد دانشآموزان ......

اشم؛ کالس دوم با کالسهای چهارم و اشم و کالس سوم
با کالسهای چهارم و اشم؛ از لحاظ نمیره آزمیون اسیکات
عمسی بی کالس اول با کالسهای سیوم ،چهیارم ،پینجم و
اشم :کالس دوم با کالسهیای چهیارم ،پینجم و اشیم؛ از
لحاظ نمره آزمون گام برداات از روی مانع بی کیالس اول
با کالس چهارم؛ کالس سوم با کالسهیای چهیارم ،پینجم و
اشم؛ از لحاظ نمره آزمون النیچ بیی نمیره کیالس دوم بیا
کالس چهارم؛ از لحاظ نمرهی آزمیون تحریکپیییری ایانه
بی کالس اول با کالسهای پنجم و اشم؛ کالس اشیم بیا
کالسهای دوم و سوم و از لحاظ نمرهی باال آوردن فهال پیا
بی کالس پنجم با کالسهیای دوم ،سیوم و چهیارم تفیاوت
مهناداری وجود دارد.

همانگونه که نتایج آزمون تحلی واریانس چند متغییره
در جدول  4نشان میدهد ،مییانگی نمیره  FMSدر بیی
درتران و پ ران در کالسهیای مختلیف تفیاوت مهنیاداری
دارد  . P<5/551نتایج آزمون تحلی واریانس یکراهیه در
مت تحلی واریانس چنید متغییره مربیو بیه اثیر تهیاملی
کالس و جن یی حاکی از آن اسی که بیهغیر از دو آزمیون
گییییام بردااییییت از روی مییییانع  Sig=5/151و ایییینا
 Sig=5/932در دیگر آزمونهای  FMSتفیاوت مهنیاداری
وجود دارد .بهعبارت دیگر در کالسهای اول تا اشم پ ران
و درتران تفاوت مهناداری در میانگی نمره  5آزمون وجیود
دارد جدول . 4
نتایج آزمون تهسیبی توکی نشان داد کیه از لحیاظ نمیره
ک  FMSبی کیالس اول بیا کالسهیای چهیارم ،پینجم و

جدول  :0نتایج آزمون خیدو جهت بررسی عدم تقارنی در بین کالسهای اول تا ششم
آزمون

ری دو

درجهی آزادی

گام برداات از روی مانع
النچ
تحریکپییری اانه
باال آوردن فهال پا
پایداری چررشی

7/59
5/38
6/36
11/79
4/92

5
5
5
5
5

Sig
5/165
5/489
5/149
5/453
5/855

 Vکرامر
5/566
5/575
5/524
5/576
5/556

جدول  :5نتایج آزمون خیدو جهت بررسی عدم تقارنی در بین دختران و پسران
آزمون

ری دو

درجهی آزادی

Sig

گام برداات از روی مانع
النچ
تحریکپییری اانه
باال آوردن فهال پا
پایداری چررشی

7/79
5/88
9/11
4/91
5/87

1
1
1
1
1

5/555
5/315
5/138
5/955
5/31

همانگونه که در جدول  3نشان داده اده اسی ،نتایج
آزمون میزان ریدو با مسای ه فراوانییهیای وجیود ییا عیدم
وجود تسارن در پنج آزمون هیچگونه تفاوت مهناداری بی 8
کالس نشان نمیدهد . Sig<5/55
نتایج آزمون ری دو در جدول  5نشیان میدهید کیه بیا

*

مسای ه فراوانیهای وجود یا عدم وجود تسارن در پنج آزمون
بی پ ران و درتران ،بهغیر از آزمون گام برداایت از روی
مانع  P=5/555هیچگونه تفاوت مهنیاداری بیی پ یران و
درتران وجود ندارد.
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جدول  :6نتایج آزمون رگرسیون
مدل

بتا

t

Sig

اندازه ثابی
اد
وزن
کالس
جن یی

7/383
5/544
-5/547
5/935
5/164

3/789
9/498
-4/124
4/443
1/974

5/555
5/595
5/551
5/551
5/954

Adj R2=0.052

همانطور که در جدول  8نشان داده اده اسی مسیدار
بهدسی آمده از  ،Adj R2حاکی از ای اسیی کیه فسیط 5/9
درصد از تغییرات نمره  FMSبا متغیرهای اید ،وزن ،مسایع
تحصیلی و جن یی تبیی میاود .بیا توجیه بیه مهنیاداری
آماری میتوان گفیی کیه مییزان تغیییرات نمیره  FMSبیه
میزان  5درصد با استفاده از مهادله زیر تبیی میاود.
FMS score= 7.646+.033 Height - .037 Weight +
.245 Class

بحث
هدف از انجام ای ماالهه ،بررسیی محیدودییهای حرکیات
عملکییردی و عییدم تسییارنی در آزمونهییای دوطرفییه در بییی
دانشآمییوزان ابتییدایی درتییر و پ ییر بییا اسییتفاده از آزمییون
غربالگری عملکرد حرکتی بود .نمرات کلی  FMSدر هر یک
از کالسها و به تفکیک جن یی نشیان مییداد کیه تمیامی
کالسها نمرات کلی ب یار پایینی در آزمون ک یب کردنید.
ای نتایج دو پرسش را مارح میسازد .اول آنکه آیا دانیش
آموزان توانایی انجام آزمونهای غربالگری عملکرد حرکتی را
دارند یا ریر؟ با توجه با پایی بودن نمره نهایی ایی آزمیون
در هر ایش کیالس و بیرای هیر دو جن ییی FMS≥14
احتماال باید تهدیالتی در ای آزمونها برای سینی پیایی تر
انجام گیرد .دوم ای که اگیر ایی آزمیون بیرای ایی سینی
مناسب میبااد بنابرای آیا ک ب نمره پیایی تر از  13ایی
دانشآموزان را در مهیر آسییب بیشیتری در آینیده ایرار
میدهد؟ چرا که ماالهات پیشی راباه بیی نمیره  FMSو
آسیب را تائید میکنند .ماالههی ویکزورکوسیکی9515 1
بییا دنبیییال کییردن همیییی هیییدف نشییان داد کیییه اگیییر
ب کتبالی یهیای جیوان نمیرهی پیایی تیر از  13از FMS
بگیرند 8 ،برابر احتمال آسیب در آنان بیشتر اسیی .کب ی 9
1. Wieczorkowski
2. Kiesel

 9557با تحسیق روی بازیکنان فوتبال حرفیهای نشیان داد
که حرکات عملکردی ییک ری یک فیاکتور اابی تشیخیص
برای آسیب در ای افراد میبااد .بازیکنان با الگوی حرکتیی
غیر صحیح ن یبی بیه افیرادی کیه نمیره بیاالتر در آزمیون
میگیرند ،احتمال آسیب بیشتری دارند .پاسخ کلی بیه ایی
دو پرسش آن اسی که همانطور که نتایج تحسیسات مختلف
نشییان داده اسییی ،میییتییوان در هییر گییروه سیینی از نتییایج
آزمونهای غربالگری عملکیرد حرکتیی نتیایج هدفمنیدی را
مشخص ساری .البته باید توجه داای که عملکیرد ،یهیف
در مهارتهای حرکتیی بنییادی و عملکیردی و ک یب نمیره
پییایی در سیینی کییم ،ممک ی اسییی در آینییده اییرکی در
فهالییهای بدنی را به رار بیندازد.
از دیگر نتایج ااب توجه ای تحسیق میتوان بیه مهنیادار
ادن تهام دو عام کیالس و جن ییی بیر نمیرهی FMS
اااره کرد کیه نشیاندهنیدهی تفیاوت بیی مییانگی نمیره
 ،FMSدرتیییران و پ یییران در کیییالسهیییای مختلیییف و
تأثیرگیاری متغیر جن یی در کالسهای اول تیا اشیم بیر
نمره کلی  FMSمیبااد .ای نتایج نشان داد که بی نمرات
هر یک از آزمونهای عملکردی بهصورت جداگانه بیهغیر از
ایینا در کالسهییای متفییاوت و بییی دو جیینس تفییاوت
مهناداری مشاهده اد، .م ای که نتایج اثر تهاملی کیالس
و جن یییی حییاکی از آن بییود کییه بییهغیر از دو ت ییی گییام
برداات از روی مانع و اینا ،در بسییهی آزمیونهیای FMS
تفاوت مهناداری وجود داای .بهعبارت دیگر در کالسهیای
اول تا اشم پ ران و درتران تفاوت مهنیاداری در مییانگی
نمییره  5آزمییون وجییود داایی .از آنجائیکییه نتییایج آزمییون
تهسیبی نشان داد که ای تفاوتها بیشتر در بی کالسهیای
مساطع باالتر با کالسهای مساطع پایی تر وجیود دارد ،میی-
توان نتیجه گرفی که احتمیاالً عامی سی تأثیرگییار بیوده
اسی .دو عامی سی و جن ییی در ماالهیات پیشیی نییز
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بررسییی اییده اسییی .در تحسیسییی کییه توسییط کوزوهییارا 1و
همکاران در سال  9517بر روی  71بازیکنان درتیر و پ یر
مینی ب کتبال  2تا  19ساله انجام گردید ،گزارش اید کیه
راباه مربی مهناداری بی نمره  FMSو س وجیود دارد .از
سوی دیگر ایی محسسیی بییان کردنید کیه درتیران در دو
آزمون انا و پایداری چررشیی امتییاز کمتیری ن یبی بیه
پ ران ک ب کردند که ای ارتالف بی دو جینس مهنیادار
بود .آبراهام 9و همکاران  9515در ماالههی ریود بیر روی
بیش از  1555نمونه پ ر و درتر  15الیی  17سیاله ،نشیان
دادند که تفاوت مهناداری بی نمرات درتیران و پ یران در
آزمییون غربییالگری عملکییرد حرکتییی وجییود دارد .چیمییرا 4و
همکاران  9515نیز با تحسییق بیر روی  955ورزایکار بیه
ای نتیجه رسیدند که جن یی ،نمره  FMSرا تحیی تیأثیر
اییرار میدهیید .در حسیسییی ب یییاری از ماالهییات در سیینی
مختلف نشان دادهاند که جن یی و س دو عام تاثیرگییار
بر روی نمره  FMSمی بااند.
نتییایج ایی ماالهییه نیییز در راسییتای ماالهییات پیشییی
میییباایید .نتییایج نشییان داد کییه تفییاوتهییا بیشییتر در بییی
کالسهای مساطع باالتر با کالسهای مساطع پایی تر وجیود
دارد و ای نتیجه تیاثیر عامی سی بیر روی نمیره  FMSرا
نشان می دهد که البته س بلوغ نیز بدون تیاثیر نمیبااید.
همانطور که نتایج نشان داد تفاوت مهنیاداری نییز بیی دو
جنس وجود دارد .تبحیر در مهارتهیای حرکتیی بنییادی در
سالهای اولیه ،مسدمهای برای راید حرکتیی پیشیرفتهتیر و
ک ب مهارتهای ارتصاصی در سالهای بهدِ زندگی اسیی.
راد نیافت مهارتهیای حرکتیی بنییادی در سینی اولییه
احتمیاالً منجیر بیه اک ییی و توسیهه نییافت مهیارتهییای
حرکتی ویژه در دوران بزرگ الی میاود .در جامهیه میدرن
امیروزی ،نداایت فرصییهیای کیافی بیرای راید حرکتییی
مالوب احتماال باعث نسص عملکرد حرکتیی در کودکیان در
سنی پایی می ایود .در جامهیه میا بیا توجیه بیه ایرایط
متفاوت رادی برای درتیران و پ یران و محیدودیی هیای
بیشتری که برای درتران وجود دارد ،احتمیاالً ایی نسیایص
حرکتی بیشتر در درتران مشاهده می اود و ااید یکیی از
دالی مهم تفاوت جن ییتی در نمیره آزمیون  FMSهمیی
مو،و بااد.
1. Kuzuhara
2. Abraham
3. Chimera

یکی از میوارد ب ییار مهیم دیگیر کیه در ایی آزمونهیا
مشخص گردید ای بود کیه  79/3درصید از دانیش آمیوزان
 753نفر از  279نفر حیداا دچیار ییک عیدم تسیارنی در
اندامهای رود میبااند که ای آمار نشان میدهد که دانش
آموزان ابتدایی دارای عدم تسارن ب یار زییادی ه یتند کیه
آنییان را در آینییده در مهییر آسیییب و ارییتالالت عضییالنی
اسکلتی ارار میدهد .نتایج ای تحسیق نشان داد کیه ایش
کالس مورد مسای ه از نظر تسارن در انجام آزمونهیا تفیاوت
مهناداری با یکدیگر ندارند .هم نیی بیهغیر از آزمیون گیام
برداات از روی مانع ،از نظر وجود یا عدم وجیود تسیارن در
انجام چهار آزمون دیگر ،تفیاوت مهنیاداری بیی درتیران و
پ ران وجود نداای .بنابرای با توجه به ای نتایج ،میتیوان
اذعان داای که عدم تسیارنی تحیی تیأثیر جن ییی و سی
نی ی و در هردوی درتران و پ یران و در مسیاطع مختلیف
تحصیلی عدم تسارنی باالیی وجود دارد .آزمیون  FMSافیراد
را در مواهییهایی ارار مییدهید کیه اگیر تحیر ،و ثبیات
مناسب وجود ندااته بااد باعث ایجاد ،هف یا عدم تهیادل
حرکتییی و در نتیجییه الگوهییای حرکتییی جبرانییی در حلسییه
حرکتی میاود .بنابرای یک فیاکتور مهیم در پیشیگیری از
آسیب و بهبود اجرا ،اناسایی سریع مشک تحر ،،ثبیات و
تسارن ه ی؛ زیرا که ای سیه فیاکتور مهیم بیر روی ایجیاد
برنامههای حرکتی تغییر یافته از طریق زنجیرهی کینتیکیی
تأثیرگیار ه تند.
نتییایج ایی تحسیییق نشییان داد کییه فسییط  5/9درصیید از
تغییرات نمره  FMSبا متغیرهای اد ،وزن ،مسایع تحصییلی
و جن یی تبیی میاود .بهعبارت دیگر  25درصد تغییرات
نمره آزمون را عوامی دیگیری غییر از ایی عوامی پوایش
میدهد FMS .یک ابزار غربالگری اسی که بیرای اناسیایی
الگوهای حرکتی جبرانیی اسیتفاده میایود .ایی الگوهیای
حرکتی ناصحیح نشاندهنده افزایش رار آسییب و حرکیی
ناکارآمد اسی ،که باعث کاهش عملکرد میاود .اسیتفاده از
حرکات جبرانی برای حفظ سیاح عملکیرد موردنییاز بیرای
فهالیی میبااد که ناکارآمد بودن آن منجر بیه بیومکانییک
،هیف رواهد اد که باعث کاهش ساح عملکیرد میایود.
یکی از دالی عمده آسیب ،نسص عملکرد حرکتی و اریتالل
نروماسکوالر میبااد و میدانیم که نسیصهیای بیومکیانیکی
نیز اغلب منشاء ارتاللهیای نروماسیکوالر دارنید اریتالالت
سی تم حرکتی با منشأ نروماسیکوالر بیهدلی عیدم تکامی
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 میتیوان بیرای تهییی ری یک،تحصیلی دب تان مییبااید
 ای اطالعیات.آسیب آینده ای گروههای سنی استفاده کرد
،میتواننید بیهعنوان ییک مبنیای اسیتاندارد بیرای پزایکان
 متخصصان علیوم ورزایی و مربییان بیهمنظور،فیزیوتراپها
 با توجه به وجود.ارائه راهکارهای مربوطه بهکار گرفته اوند
 نییاز اسیی،درصد باالیی از عدم تسارنی در بی دانشآموزان
تا راهکارهایی برای بهبود و اصالح ای عدم تسیارنی در بیی
 زیرا که نتایج ماالهیات.دانش آموزان سنی پایه انجام گیرد
ابلی نشان داده اسی که وجود عدم تسارنی ارتبا باالیی بیا
.آسیبهای احتمالی در آینده دارد

 در حسیسی میتوان گفی کیه نمیره.حرکتی بهوجود میآید
 ناای از ارتالل نروماسکوالر ممکی اسیی بیهFMS پایی
 بنیابرای تبییی نشیدن.دلی عیدم تکامی حرکتیی بااید
 مسایع تحصییلی، وزن، با متغیرهای ادFMS تغییرات نمره
 در حسیسیی متغیرهیای.و جن یی مناسی بهنظر مییرسید
مهم تأثیرگییارتری در تغیییرات نمیره ایی آزمیون اثرگییار
.میبااند
نتیجهگیری
از اطالعات و یافتههیای ایی تحسییق کیه مربیو بیه نمیره
غربالگری عملکرد حرکتی در دانشآمیوزان مسیاطع مختلیف
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