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  گري حرکتی عملکردي و فاکتورهاي منتخبارتباط نمرات غربال

  آمادگی جسمانی در پسران تکواندوکار 

  1دکتر فرزانه ساکی

  چکیده

را در تکواندو مورد  فاکتورهاي آمادگی جسمانیگري حرکتی عملکردي و تحقیقات اندکی ارتباط بین نمرات غربال: و هدف مقدمه

رهاي منتخب آمادگی جسمانی فاکتو و گري حرکتی عمکلرديهدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط نمرات غربال. اندبررسی قرار داده

  .نوجوان بود تکواندوکارپسران 

کار شهر همدان ماري تحقیق پسران نوجوان تکواندوجامعه آ. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی است :ناسیروش ش

با روش نمونه  )مترسانتی 35/3214/156کیلوگرم، قد  24/8913/45 جرمسال،  41/892/13میانگین سنی (ورزشکار  60 .بود

آمادگی  هايو آزمونگري حرکتی عملکردي  هاي غربالآزمونبوسیله ها آزمودنی  .عنوان آزمودنی انتخاب شدندهگیري تصادفی  ب

- آزموناستفاده از  ها باداده. آزمون کلموگراف اسمیرنف بررسی شدبا استفاده از  هانرمال بودن داده. جسمانی مورد ارزیابی قرار گرفتند

  ).≥05/0P(  لیل شدندتحتجزیه و همبستگی اسپیرمن  و خطی چند متغیرههاي رگرسیون 

- توانستند به طور معنی) =p 027/0(و اسکات تک پا ) =p 001/0(نشستن و رسیدن  هايمدل نهایی رگرسیون نشان داد آزمون :نتایج

داري ارتباط معنی. ) =R Square= ،003/0 p= ،85/3 F  32/0( بینی کنندرا پیشگري حرکتی عملکردي غربال ترکیبیداري نمرات 

  چابکیو   )=p 094/0(، پرش عمودي جفت پا )=p 447/0(، پرتاب توپ مدیسین به عقب )=p 069/0(متر  20ان دو سرعت بین زم

)502/0 p=(  مشاهده نشد گري حرکتی عملکرديترکیبی غربال ترکیبیبا نمرات  )05/0P≤.(   

 نمرات ترکیبیپذیري و استقامت اندام تحتانی با انعطاف ،از بین فاکتورهاي آمادگی جسمانی ،بر اساس مدل رگرسیون :گیرينتیجه

، گام چ خطیهاي النتوان به آزمونعلت احتمالی این ارتباط را می. دار داشتندارتباط معنیگري حرکتی عملکردي هاي غربالآزمون

رو جهت بهبود نمرات از این .داد ، نسبتکه به انعطاف پذیري نیاز دارند ها بصورت مستقیمبرداشتن از روي مانع و باال آوردن فعال پا

  .گنجانده شوددر برنامه تمرینی آنها انعطاف پذیري و استقامت اندام تحتانی شود توصیه میتکواندوکاران  گري حرکتی عملکرديغربال

  

  گري حرکتی عملکرديپذیري، استقامت عضالنی، غربالانعطاف :واژگان کلیدي

  

  

  

  

  

  

  

  

  f_saki@basu.ac.ir ایران    همدان، سینا، بوعلی ورزشی دانشگاه شناسی اصالحی و آسیب حرکات استادیار.  1



250 1396پاییز و زمستان / شماره بیست و ششم/ سال سیزدهم/ نامۀ فیزیولوژي ورزشی کاربردي پژوهش 

  مقدمه

ها و پزشکان بر این باورند که ارزیابی حرکات عمکلردي و رزشی، فیزیوتراپیستاخیرا متخصصان علوم و

هاي ورزشی مفید واقع تواند در بهبود عملکرد ورزشی، پیشگیري و کاهش نرخ آسیبهاي تمرینی میاستراتژي

حرکتی در  عنوان توانایی تولید و حفظ تعادل بین ثبات و حرکت در طول زنجیرههحرکت عملکردي ب. )4-1(شود 

رو اجزا از این. )5(کند، تعریف شده است حالی که فرد الگوهاي حرکت بنیادین را بصورت دقیق و کارا را اجرا می

هاي عنوان توانایی ایستادن، نشستن، یا حرکت صحیح و کارا در طول فعالیتهآمادگی جسمانی عملکردي ب

  .اندهاي ورزشی مطرح شدهروزمره، تفریحی و فعالیت

هاي عضالنی ها، آسیباند با آموزش صحیح تکنیکها متخصصان علوم ورزشی تالش کردهدر طول سال     

هاي لگد زدن که تکواندو با بکارگیري گسترده تکنیک. )5(اسکلتی را کاهش و عملکرد ورزشکار را بهبود بخشند 

توان . )7, 6(زمان کوتاه معرفی شده است  و نیروي انفجاري و چابکی نیاز دارد به عنوان یک رشته با شدت باالبه 

هوازي، قدرت و استقامت عضالت، انعطاف پذیري و چابکی روي عملکرد تکواندوکاران اثرگذار است هوازي و بی

پذیري و چابکی جز اهداف اصلی رو توسعه و ارتقاء قدرت و استقامت عضالنی اندام تحتانی، انعطافاز این. )8(

  .است کواندوکارانهاي تمرینی تبرنامه

در تالش براي معرفی یک . )11-9(براي ارزیابی کیفیت الگوهاي حرکتی عملکردي وجود دارد  چندین آزمون     

هاي غربالگري حرکتی آزمون) 2006(پروتکل استاندارد براي ارزیابی حرکات عملکردي کوك و همکاران 

، تحرك 4، النج خطی3گام برداشتن از روي مانع ،2دیپ اسکات(که شامل هفت آزمون ساده ) FMS( 1عملکردي

هر کدام . )4, 3(است را معرفی کردند ) 8و پایداري چرخشی 7، شناي پایداري تنه6، باال آوردن فعال پا5پذیري شانه

) 21از (از مجموع این هفت آزمون  FMS ترکیبیشود و نمره دهی مینمره 3-0ها بر اساس مقیاس از این آزمون

 7/2دارند  14کمتر از  FMS ترکیبیگزارش کردند افرادي که نمره ) 2016(و همکاران  9بنازا. شودمحاسبه می

هاي دارند در معرض آسیب 14باالي  FMS ترکیبیبیشتر از افرادي که نمره  )Odds ratio [OR]= 2.74(برابر  

ند که بین اختالل عملکرد یا عدم ابرخی از مطالعات هم گزارش کرده. )13, 12(گیرند عضالنی اسکلتی قرار می

این اختالف . )15, 14(داري وجود ندارد و ریسک باالي آسیب ارتباط معنی FMSهاي تقارن حرکتی حین آزمون

ها، مدت زمان فالوآپ، تعریف آسیب، نوع و سطح ورزشی آزمودنی(شناسی تا حد زیادي به متفاوت بودن روش

دهنده نشان FMSپیشنهاد کردند نمرات باالي ) 2006(کوك و همکاران  .گرددبرمی) حجم نمونه و طرح تحقیق

هاي ورزشی را کاهش ثبات و حرکت عضالتی اسکلتی صحیح هستند که عملکرد ورزشی را بهبود و نرخ آسیب

روي عملکرد ورزشی اثرات  FMS همچنین گزارش کردند نمرات پایین) 2006(کوك و همکاران . دهندمی

قدرت عضالنی، انعطاف پذیري، . )16, 4(دهد هاي ورزشی را افزایش میزان بروز آسیبمضري دارد و می

هاي مرتبط با ورزش استقامت، هماهنگی و کارا بودن حرکت براي دست یافتن به حرکات عملکردي و مهارت

  

1 Functional Movement Screen 
2 Deep squat 
3 Hurdle step 
4 In-line lunge 
5 Shoulder mobility 
6 Active straight-leg-raise 
7 Trunk-stability push-up 
8 Rotary stability 
9 Bonazza 
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  .اجزاي ضروري هستند

اند و نتایج مورد بررسی قرار داده را فاکتورهاي آمادگی جسمانیو  FMSتحقیقات اندکی ارتباط بین نمرات      

هاي با عملکرد ورزشی زنان به بررسی ارتباط بین نمرات آزمون) 2011(و همکاران  1اوکادا. باشدآنها متناقض می

آنها گزارش کردند بین شناي پایداري تنه، گام . کردند پرداختندو مردان سالم که بصورت تفریحی ورزش می

راست، تحرك شانه سمت راست و ثبات چرخشی سمت راست با پرتاب توپ مدیسین  برداشتن از روي مانع سمت

همچنین بین گام برداشتن مانع سمت راست، النچ خطی سمت چپ، تحرك . دار وجود داردمعنی ارتباطبه عقب 

شانه  دار منفی را بین تحركآنها همچنین ارتباط معنی. دار مشاهده شدشانه سمت راست با چابکی ارتباط معنی

گزارش کردند بین عملکرد ) 2011( 2پارچمن و مک براید. )2(و اسکات تک پا مشاهده کردند  راستسمت 

بازیکنان گلف ارتباط وجود  FMSمتر، ارتفاع پرش عمودي، زمان چابکی با نمرات  20متر، سرعت  10سرعت (

هاي ملکرد ورزشی زنان در ورزشو ع FMSبه بررسی ارتباط بین نمرات ) 2015(لوکی و همکاران . )1(ندارد 

صورت صاف ه، باال آوردن فعال پا بFMS ترکیبی نتایج تحقیق آنها حاکی از آن بود بین نمرات . تیمی پرداختند

طور که همان. )17(دار وجود دارد در سمت چپ و راست و النچ خطی سمت چپ با انعطاف پذیري ارتباط معنی

نیز ها آن اند اندك و نتایجرا مورد بررسی قرار داده عملکردو  FMSمرات ذکر شد تحقیقاتی که ارتباط بین ن

انجام شده است و کنند صورت تفریحی ورزش میهمچنین تحقیقات قبلی روي افرادي که به. باشدمتناقض می

خصوص در زمینه ورزش بههاي ورزشی و فاکتورهاي آمادگی جسمانی به تفکیک رشته FMSارتباط بین نمرات 

هاي ورزشی با هم فرق دارند و هر رشته ورزشی بر از آنجا که ماهیت رشته. کمتر انجام شده استتکواندو 

عنوان عملکرد ورزشی ههاي عملکردي خاصی تاکید دارد در این تحقیق سعی بر آن شد متغیرهایی بویژگی

و فاکتورهاي  FMSنمرات  رتباط ااز اینرو هدف تحقیق حاضر . انتخاب شوند که در تکواندو اهمیت خاصی دارند

  .پسران تکواندو کار بودمنتخب آمادگی جسمانی 

  شناسیروش

کار نوجوان شهر جامعه آماري کلیه پسران تکواندو. است همبستگی -تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی

د کیلوگرم، ق 24/8913/45 جرمسال،  41/892/13میانگین سنی (آزمودنی  60بودند که  همدان

35/3214/156 47/34متر و سابقه ورزشیسانتی2/4 بصورت تصادفی و با توجه به معیارهاي تحقیق ) سال

حداقل تعداد نمونه با . حجم نمونه با استفاده از نرم افزار جی پاور محاسبه شد .عنوان نمونه آماري انتخاب شدندبه

نفر  46و تعداد شش متغیر پیش بین   0.35و اندازه اثر  0.05و آلفاي  0.80استفاده از این نرم افزار با توان آزمون 

 .آزمودنی استفاده گردید 60بدست آمد که در مطالعه حاضر براي افزایش دقت تخمین معادله رگرسیونی از 

تن سال سابقه منظم تکواندو، داش 3سال، داشتن حداقل  18-10دامنه سنی : معیارهاي ورود به تحقیق شامل

سابقه آسیب دیدگی در شش ماه گذشته، داشتن : معیارهاي خروج از تحقیق شامل جلسه،  3 فعالیت تکواندو

بررسی با (اختالالت سوماتوسنسوري که روي تعادل اثرگذار باشد، سابقه جراحی، داشتن شلی مفصلی بیش از حد 

داوطلبانه در تحقیق را  نامه شرکتها قبل از شروع تحقیق رضایتآزمودنی. )18( بودند )استفاده از شاخص بیتون

راه رفتن  دقیقه با 10در ابتداي هر جلسه آزمودنی . گیري شدها در دو جلسه مجزا اندازهآزمون. کردند تکمیل

در جلسه اول غربالگري حرکتی عملکردي . دادکرد و سپس حرکات کششی را انجام میخود را گرم می سریع

  

1 Okada 
2 Parchmann, and McBride 
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این مجموعه . )4, 3(تورالعمل کوك و همکاران انجام شد و بر اساس دس FMSهاي بوسیله مجموعه آزمون

قبلی  محققان. آزمون براي ارزیابی همزمان تحرك و پایداري با استفاده از هفت آزمون حرکتی طراحی شده است

ها براي این آزمون CI, 0.70 %95)-.(0.92 گر و بین آزمون CI, 0.69 %95)-(0.92گر پایایی درون آزمون

هاي ضبط شده توسط دو دستگاه دوربین از طریق مشاهده فیلم FMS هاينمره آزمون. )20, 19( اندکردهگزارش 

جلسه دوم عملکرد ورزشی . ، تعیین شدFMSهاي فیلمبرداري از دو نماي قدامی و جانبی هنگام اجراي آزمون

وپ مدیسین به عقب، اسکات تک هاي چابکی تی، پرتاب تهاي میدانی استاندارد شامل آزمونها با آزمونآزمودنی

  .فاصله بین جلسات یک هفته بود .متر، نشستن و رساندن و پرش عمودي جفت پا ارزیابی شد 20پا، دوي سرعت 

  غربالگري حرکتی عملکردي

نحوه امتیاز دهی این . عملکردي مورد ارزیابی قرار گرفت هرآزمودنی براساس عملکرد خود در هفت حرکت

  .)4(ستورالعمل کوك و همکاران بصورت زیر انجام شد ها بر اساس دآزمون

 امتیاز 3: انجام صحیح حرکت بدون حرکات جبرانی  

 امتیاز 2: انجام حرکت با حرکات جبرانی  

 امتیاز 1: عدم توانایی انجام حرکت بدون حرکات جبرانی  

 امتیاز  0: ایجاد درد حین انجام حرکت یا انجام آزمون آشکار سازي  

گام از روي مانع، النج، تحرك پذیري شانه، باال آوردن مستقیم پا بصورت فعال و (بین هفت آزمون پنج آزمون از  

به خاطر وجود عدم تقارن عصبی . به طور مستقل در سمت راست و چپ بدن امتیازدهی شدند) پایداري چرخشی

ایین ترین امتیاز به بر عدم تقارن تاکید داشته و پ FMSعضالنی بین سمت راست و چپ، سیستم امتیازدهی 

براي به دست آوردن امتیاز نهایی، امتیازات کل هر . شودعنوان امتیاز کلی براي آن حرکت در نظر گرفته می

اگر درد در هر آزمون حرکتی وجود (توانست امتیاز نهایی صفر بنابراین، آزمودنی می. شوندآزمون با هم جمع می

  .)3(را دریافت کند ) گرفته باشد 3آزمون امتیاز  اگر آزمودنی در هر( 21تا ) داشته باشد

این آزمون یک آزمون میدانی است که انعطاف پذیري اندام تحتانی را . 1آزمون نشستن و رسیدن به جلو

آزمودنی مقابل جعبه با پاهاي برهنه و زانوهاي کشیده، نشسته در حالی که باالتنه بر پاها عمود . کندارزیابی می

انگشت (شد دهد، این عدد یادداشت میفرد بدون خم شدن به جلو دستان خود را روي جعبه قرار می بود؛ در ابتدا

ها بر روي هم تا جایی که امکان دارد روي شد با قرار دادن دستسپس از فرد خواسته می). وسط مالك است

عدد نهایی از کم . شددداشت میاین عدد نیز یا. تخته مدرج به جلو خم شود و چند ثانیه این وضعیت را نگه دارد

آمد؛ این عمل در سه نوبت تکرار و بهترین امتیازي را که آزمودنی در سه کردن این عدد از عدد اولیه بدست می

  . )17(آورد براي او ثبت شد نوبت به دست می

، عالمت هایی که در سطح سالن قرار داده شده بودمتري با مخروط 20یک مسیر  .متر سرعت 20آزمون دو 

گرفت و با سانتیمتر از مسیر تعیین شده فاصله داشت، قرار می 30آزمودنی پشت خط استارت که . گذاري شد

بهترین رکوردي . شدمتر مورد نظر عبور کرد و کرنومتر متوقف می 20به سرعت از ) صداي سوت(عالمت شروع 

  .)17(آورد؛ براي او ثبت شد را که آزمودنی در سه کوشش به دست می

آزمودنی به پهلو کنار دیوار . کنداین آزمون توان انفجاري پاها را ارزیابی می. 2آزمون پرش عمودي جفت پا
  

1 Sit-and-Reach 
2 Bilateral Vertical Jump 
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ایستاده و نوك انگشتان دست برتر خود را در حالی که دست غیر برتر کنار بدن و دست برتر به صورت کشیده 

پس از عالمت زدن . دادوي دیوار قرار میشده و راحت باالي سر قرار داشت، بر روي صفحه مدرج نصب شده ر

پرش ) جفت پا(ها، به صورت درجا نقطه مذکور از آزمودنی خواسته شد که با خم کردن زانوها و تاب دادن دست

یک دقیقه (این عمل در سه نوبت تکرار شد . کرده و تا حد امکان باالترین نقطه دیوار را در اوج پرش لمس کند

. کرداختالف بین نقطه اول و نقطه اوج پرش، امتیازي بود که آزمودنی کسب می. )هااستراحت بین کوشش

  .)17(آورد؛ براي او ثبت شد بهترین امتیازي را که آزمودنی در سه نوبت به دست می

 98/0تحقیقات قبلی پایایی این آزمون را . از این آزمون براي ارزیابی سرعت و چابکی استفاده شد  .1آزمون تی

ابتدا به سمت جلو، سپس از وسط به سمت چپ، از چپ به راست، از  1آزمودنی مطابق شکل . )1( اندکرده گزارش

آزمودنی ابتدا ). 1لشک(کرد دوید و یک مسیر تی شکل را طی میراست به وسط و درنهایت از وسط به عقب می

زمان . دادآزمون اصلی را انجام می داد و سپس دو بارجهت اشنایی با آزمون دو مرتبه این آزمون را انجام می

  .شد بهترین زمان براي تجزیه و تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفتتوسط کرومتر ثبت می

. )21(از آزمون اسکات تک پا براي ارزیابی استقامت عضالت اندام تحتانی استفاده شد . 2اسکات تک پا

داد و ایستاد، دست همان سمت را روي کمر خود قرار مید میآزمودنی در حالی که پا برهنه بود روي پاي برتر خو

 60از این وضعیت فرد اسکات را تا حدود . دادقرار می) صرفا جهت تعادل(دست دیگر را روي پشتی صندلی 

گشت و مجددا داشت و سپس به وضعیت شروع برمیداد، شش ثانیه این وضعیت را نگه میفلکشن زانو انجام می

دارد و توانست وضعیت اسکات را بمدت شش ثانیه نگهاگر فرد نمی. کردتوانست تکرار میجایی که می آزمون را تا

آزمودنی دوبار با فاصله پنج دقیقه . شدکرد، آزمون متوقف مییا اینکه پوزیشن درست را حین اسکات رعایت نمی

  .)21(شد داد و بهترین کوشش براي او ثبت میاین آزمون را انجام می

  
  آزمون چابکی تی.2شکل 

در این تحقیق از توپ مدیسین . کنداین آزمون توان کلی بدن را ارزیابی می .3پرتاب توپ مدیسین به عقب

  

1 T-Run Agility Test (TR) 
2 Single-Leg Squat (SLS) 
3Backward Overhead Medicine Ball Throw  
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این آزمون شامل چهار فاز پیش آمادگی، کانترموومنت، شتاب به سمت باال و کاهش . کیلوگرمی استفاده شد 72/2

داد و بعد از آن سه پرتاب اصلی را این آزمون سه پرتاب را انجام می هر آزمودنی جهت آشنایی با. باشدشتاب می

بهترین مسافت در تجزیه و تحلیل نهایی مورد استفاده . گیري شدمسافت توسط متر نواري اندازه. دادانجام می

  .)2(قرار گرفت 

  تجزیه و تحلیل آماري

مفروضات رگرسیون . یت مفروضات آن استفاده شدها از آزمون رگرسیون خطی چندمتغیره با رعابراي تحلیل داده

هاي متغیر وابسته بوسیله آزمون گلموکراف اسمیرنف، ثابت بودن شامل طبیعی بودن توزیع داده متغیره خطی چند

،  1واریانس خطاها، صفربودن میانگین خطاها بوسیله رسم نمودار، استقالل خطاها بوسیله آزمون دوربین واتسون

در اینجا چون متغیر . بررسی شد 2بوسیله آزمون هم خطی) عدم هم خطی(ن متغیرهاي مستقل عدم همبستگی بی

فاکتورهاي آمادگی و  FMSهمچنین براي بررسی ارتباط بین اجزاء آزمون  .بود FMS ترکیبیوابسته نمرات 

از نرم . تفاده شداي بودند از آزمون همبستگی اسپیرمن اسرتبه FMSبه دلیل اینکه مقیاس اجزا آزمون جسمانی 

  .استفاده شد p 0.05≥داري براي تجزیه تحلیل آماري با سطح معنی 22نسخه  SPSSافزار 

  هایافته

مدل رگرسیون را نشان خالصه  2جدول . گزارش شده است 1میانگین و انحراف متغیرهاي تحقیق در جدول 

و سطح معناداري آن بیانگر اثر معنادار  Fسبت ن. آورده شده است 3نتایج آزمون انوا نیز در جدول شماره . دهدمی

بر اساس متغیرهاي  FMSنمرات شود در پیش بینی همانطور که مشاهده می. متغیرها در معادله رگرسیون است

محاسبه شده بر اساس این شش  R2باشد و بدست آمد که معنادار می F=  85/3آمادگی جسمانی اثر رگرسیون

  .کنندرا تبیین می FMSواریانس نمرات  درصد 32 هممتغیر روي است یعنی این شش32/0متغیر 

  میانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي تحقیق. 1جدول 

 میانگین و انحراف استاندارد  متغیر

 05/25 ±67/6  )مترسانتی(انعطاف پذیري 

  58/4 ±42/0  )ثانیه(متر 20سرعت 

  39/6 ±46/2  )متر(پرتاب توپ مدیسین 

  18/33 ±20/10  )مترسانتی(پرش عمودي 

  00/51 ±76/38  )تعداد(اسکات تک پا 

  07/14 ±12/2  )ثانیه(چابکی 

  FMS 80/1± 30/16 ترکیبینمره 

 
 

  

  
  

1Durbin-Watson 
2 Collinearity diagnostic 
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  مدل رگرسیونخالصه . 2جدول 

  شاخص

  روش

ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 تعیین

ضریب تعیین 

  تعدیل شده

خطاي 

  معیار

  

دوربین 

  واتسون

  74/1 57/1 24/0 32/0 57/0  هم زمان

  

  جدول انالیز واریانس .3جدول 

  درجه ازادي  جمع مربعات  منبع تغییرات
میانگین 

  مربعات
F - مقدار  P- مقدار  

  003/0  85/3  516/9  6  095/57  رگرسیون

      472/2  53  651/118  مانده باقی

        59  745/175  کل

p≤0.05 بعنوان سطح معنادار در نظر گرفته شده است  

  

  یونیمدل رگرسضرایب . 4جدول

 
  مدل

ضرایب استاندارد 

  نشده

ضرایب استاندارد 

  شده

 
  

آماره 

  آزمون

 
  

P- 

  مقدار
برآورد 

  ضریب

خطاي 

  معیار

ضریب استاندارد 

  شده

  001/0  18/6  -  55/3  93/21  مقدار ثابت

پرتاب توپ مدیسن به 

  عقب

001/0-  001/0  120/0-  71/0-  477/0  

  /027  -81/2  -312/0  006/0  -015/0  اسکات تک پا

  069/0  -86/1  -260/0  594/0  -10/1  ترم 20سرعت 

 094/0  -71/1  -286/0  030/0  -051/0  پرش سارجنت

  502/0  -67/0  -092/0  115/0  -078/0  چابکی

  001/0  69/3  523/0  038/0  141/0  انعطاف پذیري

 p≤0.05  بعنوان سطح معنادار در نظر گرفته شده است 

 متر، پرش سارجنت، چابکی و  20به عقب، اسکات تک پا، سرعت  پرتاب توپ مدیسین: بینمتغیرهاي پیش

 انعطاف پذیري
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 ترکیبی نمرات نمرات : متغیر مالكFMS  

) استقامت عضالت اندام تحتانی(شود متغیرهاي انعطاف پذیري و اسکات تک پا طور که مشاهده میهمان     

  .) 4جدول(کننده معناداري نبودند بینییرها پیشو بقیه متغ )P>05/0(بودند  FMSترکیبی کننده نمرات بینیپیش

نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد بین بین پرتاب توپ مدیسین به عقب با تحرك پذیري شانه سمت      

همچنین بین . دار وجود داردارتباط معنی). =343/0r=- ،010/0P(چپ سمت و ) =273/0r= ،044/0P(راست 

بین چابکی با . )=0r= ،009/0P- /348( دار مشاهده شدمتر و ثبات چرخشی سمت راست ارتباط معنی 20سرعت 

 ، سمت چپ)=0r= ،004/0P- /378( تحرك پذیري شانه در سمت راست، )=0r= ،024/0P-/305(اسکات عمیق 

)445/-0r= ،001/0P=( راست ، ثبات چرخشی سمت)0-/295r= ،029/0P= ( و ثبات چرخشی سمت چپ

)296/0r=- ،028/0P= (و در نهایت بین انعطاف پذیري با النچ خطی سمت راست. ارتباط معنی دار بدست آمد 

)281/0r= ،045/0P=(باال آوردن فعال پا بصورت مستقیم در سمت راست ، )292/0r= ،031/0P=( باال آوردن ،

   .نیز ارتباط معنی دار بود) =274/0r= ،041/0P( چپ  در سمتفعال پا بصورت مستقیم 

  بحث

این  .تکواندوکاران نوجوان بود فاکتورهاي منتخب آمادگی جسمانیبا  FMSنمرات  ارتباطهدف تحقیق حاضر 

انعطاف پذیري، اسکات تک پا، پرتاب توپ مدیسین به عقب، توان انفجاري پا، چابکی و : فاکتورها که شامل

با توضیح اینکه در . را تبیین کنند FMSترکیبی درصد از واریانس نمرات  32هم دند توانستند رويسرعت بو

پذیري افزایش یابد و استقامت عضالت اندام تحتانی صورت ثابت نگاه داشتن سایر شرایط هر چقدر میزان انعطاف

  . بیشتر خواهد شد FMSکاهش یابد نمرات 

علت . در تکواندوکاران است FMS ترکیبی بین نمراتري یکی از متغیرهاي پیشپذینتایج نشان داد انعطاف     

هاي النج، گام برداشتن از روي توان به آزمونو انعطاف پذیري را می FMS  رکیبیتاحتمالی ارتباط بین نمرات 

 اجزاءاسپیرمن بین نتایج آزمون همبستگی . مانع و باال آوردن فعال پا نسبت داد که به انعطاف پذیري نیاز دارند

هاي باال آوردن فعال پا ،النچ پذیري در تایید این نتیجه نشان داد انعطاف پذیري با آزمونو انعطاف FMS آزمون

هایی که نمره بیشتري را در آزمون نشستن و عبارت دیگر آزمودنیهب. خطی و گام برداشتن از مانع همبستگی دارد

هاي النج ، گام برداشتن از روي مانع، باال آوردن فعال پا و امتیاز کل،  ونخم شدن به جلو کسب کردند، در آزم

باشد که انعطاف پذیري می FMSآزمون  اجزاء باال آوردن فعال پا که یکی از. امتیاز باالتري را به دست آوردند

 ورزش تمرین وعنوان بخش جدایی ناپذیر هکشش ب). 17(کند عضالت همسترینگ، دوقلو و نعلی را ارزیابی می

النچ یکی از حرکاتی است که در ). 22(جهت کاهش خطرآسیب دیدگی و بهبود عملکرد پذیرفته شده است 

هاي گیرد و روي بارگزاري مفاصل اندام تحتانی حین فعالیتهاي ورزشی مورد استفاده قرار میبسیاري از رشته

یش سرعت که براي تقویت همسترینگ و افزا همچنین النچ حرکتی است. گذاردافزایش و کاهش شتاب اثر می

هاي بیان کردند که آزمون) 2006(کوك و همکاران ). 23(گیرد مورد استفاده قرار می خطی در تمرینات فوتبال

نتایج حاصل از پژوهش حاضر . النج و گام برداشتن از روي مانع، نیاز به انعطاف پذیري عضالت مفصل ران دارند

مبنی بر اینکه بین باال آوردن فعال پا، النچ و انعطاف پذیري و امتیاز ) 2015(و همکاران  با نتایج تحقیق لوکی

  .)17(کل همبستگی مثبت وجود دارد، همخوان است 

. است FMS ترکیبیگو نمرات نتایج تحقیق حاضر همچین نشان داد اسکات تک پا یکی از عوامل پیش     
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با توجه به اینکه در تحقیق حاضر . )3جدول ( استدهد این ارتباط منفی نشان می )B(برآورد ضریب همانطور که 

عبارت دیگر هب. تعداد اسکات تک پا مد نظر بود، از این ازمون براي ارزیابی استقامت کلی اندام تحتانی استفاده شد

. ه تعجب آور بوداین نتیج .شدکمتر می FMS ترکیبییعنی هرچه قدر استقامت اندام تحتانی فرد بهتر بود نمره 

اجزاء با اسکات تک پا مورد بررسی قرار گرفت بین هیچ کدام از  FMS آزمون اجزاءاما زمانی که ارتباط بین 

-هم) 2011(این نتیجه با نتایج اوکادا و همکاران . داري مشاهده نشدبا اسکات تک پا ارتباط معنی FMS آزمون

ستقامت کلی اندام تحتانی فقط تحرك شانه سمت راست با ا FMS آنها گزارش کردند از بین اجزا. خوانی دارد

گونه تفسیر کرد توان اینرا می FMSداري اجزا این عدم معنی. دارد که جهت این همبستگی نیز منفی بودارتباط 

م هاي آن در مدت زمان کوتاهی انجابیشتر به ثبات و دامنه حرکتی مچ، زانو و ران نیاز دارد و آزمون FMSکه 

در تایید این نتیجه، تحقیقاتی که به بررسی ارتباط بین استقامت . شود و روي استقامت تمرکز چندانی نداردمی

ارتباط  FMSپرداخته بودند نیز حاکی از آن است که بین استقامت و نمرات  FMS ثبات مرکزي و اجزا آزمون

  . )2(دار وجود ندارد معنی

انفجاري، سرعت، چابکی و پرتاب توپ مدیسین به عقب نتوانستند نمرات کلی نتایج تحقیق نشان داد توان      

FMS آزمون اجزاءبررسی ارتباط بین . را پیش بینی کنند FMS  با عملکرد ورزشی نشان داد بین پرتاب توپ

ا وجود دارد و بین پرتاب توپ مدیسین به عقب ب مثبتمدیسین به عقب با تحرك شانه سمت چپ و راست ارتباط 

بین متغیر چابکی با ثبات چرخشی سمت راست و چپ، اسکات کامل، . مشاهده نشدارتباط  FMS اجزاءبقیه 

گام برداشتن از ( FMS ده شد اما بین این متغیر و بقیه اجزاءمشاه ثبتتحرك شانه سمت راست و چپ ارتباط م

صاف در سمت چپ و راست، النچ  روي مانع سمت چپ و راست، شناي پایداري تنه، باال اوردن فعال پا بصورت

. ارتباط  یافت نشد FMS اجزاءبین توان انفجاري با هیچ کدام از . ارتباط  مشاهده نشد) خطی سمت چپ و راست

 اجزاءبدست آمد اما بین این متغیر با بقیه  منفیسرعت با ثبات چرخشی سمت چپ و راست ارتباط زمان بین 

FMS اجزاءحاکی از آن است که بین این نتایج . ارتباط  مشاهده نشد FMS  فاکتورهاي آمادگی جسمانیبا 

گزارش ) 2011(پارچمن و مک براید . این نتایج در راستاي تحقیقات پیشین است. ارتباطی ضعیفی وجود دارد

داري در بازکنان گلف ارتباط معنی FMSمتر، توان و چابکی و نمرات کلی  20متر، سرعت  10کردند بین سرعت 

هاي ورزشی ارتباطی هاي میدانی نیست و با تواناییابزار موثري براي آزمون FMSندارد، آنها پیشنهاد دادند وجود 

اسکات کامل، (  FMSهاي به بررسی ارتباط بین سه تکلیف از آزمون) 2014(هارتیگن و همکاران . )1(ندارد 

نتایج . متر پرداختند 6/36ل و دوي سرعت پرش تک پا، تعاد- با فرود)  النچ خطی و گام برداشتن از روي مانع

وجود داري ارتباط معنیتحقیق آنها حاکی از آن بود بین عملکرد النچ خطی با تعادل، توان و سرعت در افراد سالم 

در  FMS ترکیبیداري بین سرعت و توانایی پرش با نمرات ارتباط معنی) 2015(لوکی و همکاران . )24(ندارد 

و  1ودزدر مقابل  ).17(کردند مشاهده نکردند ي تیمی که بصورت تفریحی ورزش میهاورزشکاران ورزش

با اسکات عمیق و النچ خطی ارتباط و ارتفاع پرش عمودي متر  20گزارش کردند بین سرعت ) 2017(همکاران 

ات ستون بیان کردند اسکات حرکتی است که به تحرك هیپ، ثبدر توجیه نتایج خود آنها . دار وجود داردمعنی

- ها مورد نیاز میکه در حرکات سرعتی نیز این ویژگی ها نیاز دارداي و هماهنگی شانهفقرات، تحرك ناحیه سینه

توان به نتایج تحقیق حاضر با تحقیق ودز و همکاران همسو نیست که دلیل احتمالی این عدم خوانی را می .باشد

درحالیکه اي بودند هاي حرفهتحقیق ودز فوتبالیست هايرشته ورزشی مورد مطالعه نسبت داد که آزمودنی
  

1 Woods 
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هاي تحقیق حاضر تکواندوکار بودند که از نظر فاکتورهاي آمادگی جسمانی این دو رشته با هم متفاوت آزمودنی

به این نتیجه رسیدند بین چابکی، پرتاب توپ مدیسین به عقب با نمرات ) 2011(اوکادا و همکاران . )23(باشند می

نیز گزارش کردند بین چابکی و اجزا ) 2017(ودز و همکاران ). 2(داري وجود ندارد ارتباط معنی FMS ترکیبی

حاکی از آن بود که بین ) 2017(و همکاران نیز 1نتایج تحقیق سیلوا). 23(ارتباط وجود ندارد  FMS  هايآزمون

توان بیان کرد در تفسیر این نتایج می). 25(دار وجود ندارد و عملکرد بازیکنان فوتبال ارتباط معنی FMSنمرات 

شناسایی اختالالت عملکردي یا حرکات جبرانی با استفاده از حرکات عملکردي ساده است  FMSکه هدف اصلی 

هاي عملکرد از طرف دیگر نحوه امتیازدهی آزمون. کندنیز این هدف را بازتاب می FMSو سیستم امتیازدهی 

عنوان جزء تمرینات عملکردي به. دهدیت حرکت را کمتر مورد توجه قرار میورزشی بصورت کمی بوده و کیف

ها، که بوسیله متخصصان علوم ورزشی جهت شناسایی ضعف FMSاند و مهمی از مداخالت تمرینی شناخته شده

). 26(باشد گیرد از طریق تمرین قابل اصالح میها و الگوهاي حرکتی جبرانی مورد استفاده قرار میایمباالنس

در تشخیص حرکات جبرانی یک ابزار موثر است، اما این حرکات جبرانی ممکن  FMSرسد که بنظر میدرحالی

هاي دیگري مانند غلبه ورزشکاران اثر اندکی داشته باشند یا اینکه فرد از روش آمادگی جسمانیاست روي نمرات 

هاي و آزمونFMS تقاضاي فیزیکی ذاتی. ندسینرژیستی، سازگاري برنامه حرکتی و توسعه مهارتی استفاده ک

بصورت آهسته و با  FMSهاي فردي عنوان مثال اکثر آزمونهب. هاي زیادي با هم دارندتفاوت آمادگی جسمانی

بنابراین . حرکات سریع و انفجاري هستند آمادگی جسمانیهاي که آزمونشوند درحالیسرعت یکنواخت انجام می

روي ثبات، تحرك  FMSکه االیی از قدرت عضالنی، توان و مهارت نیاز دارد در حالیبه سطح ب آمادگی جسمانی

-هاي تحقیق حاضر بود که پیشنهاد میها از محدودیتتک جنسیتی بودن آزمودنی .و کیفیت حرکت تمرکز دارد

هاي ورزشی حرکتی عملکردي ورزشکاران زن، در رشتهگري غربالهاي شود در تحقیقات آینده به بررسی آزمون

  .مختلف و حجم نمونه بزرگتر پرداخته شود

  گیرينتیجه

پذیري و استقامت اندام تحتانی با نمرات بر اساس مدل رگرسیون، از بین فاکتورهاي آمادگی جسمانی، انعطاف

اشتن هاي النچ خطی، گام بردتوان به آزمونعلت احتمالی این ارتباط را می. دار داشتندارتباط معنی FMSترکیبی 

رو جهت از این. از روي مانع و باال آوردن فعال پاها بصورت مستقیم که به انعطاف پذیري نیاز دارند، نسبت داد

شود انعطاف پذیري و استقامت اندام تحتانی در برنامه تمرینی آنها تکواندوکاران توصیه می FMSبهبود نمرات 

بکی، توان کلی بدن و توان انفجاري پاها با نمرات ترکیبی نتایج همیچنین نشان داد بین سرعت، چا. گنجانده شود

FMS تاثیر چندانی روي نمرات  این متغیرها کند این نتیجه پیشنهاد می. ارتباط وجود نداردFMS بر اساس . ندارد

حرکتی مانند ثبات پاسچرال، دامنه  آمادگی جسمانیتوان بیان کرد متغیرهایی دیگري غیر از می این نتیجه

تاثیر بیشتري داشته باشند که  FMSممکن است روي نمرات سی فلکشن مچ، فلکشن ران و فلکشن زانو دور

هاي ورزشی مختلف مورد بررسی نگر و رشتهشود این متغیرها در تحقیقات اینده با طرح تحقیق آیندهپیشنهاد می

 . قرارگیرند

  

  

2 Silva  



 259 ...اکتورهاي منتخب آمادگیگري حرکتی عملکردي و فارتباط نمرات غربال

References: 
1. Parchmann CJ, McBride JM. Relationship between functional movement screen and 

athletic performance. The Journal of Strength & Conditioning Research. 
2011;25(12):3378-84. 

2. Okada T, Huxel KC, Nesser TW. Relationship between core stability, functional 
movement, and performance. The Journal of Strength & Conditioning Research. 
2011;25(1):252-61. 

3. Cook G, Burton L, Hoogenboom B. Pre-participation screening: The use of fundamental 
movements as an assessment of function–Part 2. North American Journal of Sports 
Physical Therapy.  2006;1(3):132-9. 

4. Cook G, Burton L, Hoogenboom B. Pre-participation screening: the use of fundamental 
movements as an assessment of function–part 1. North American Journal of Sports 
Physical Therapy. 2006;1(2):62-72. 

5. Mills JD, Taunton JE, Mills WA. The effect of a 10-week training regimen on lumbo-
pelvic stability and athletic performance in female athletes: a randomized-controlled 
trial. Physical Therapy in Sport. 2005;6(2):60-66. 

6. Nikolaidis PT, Buśko K, Clemente FM, Tasiopoulos I, Knechtle B. Age-and sex-related 
differences in the anthropometry and neuromuscular fitness of competitive taekwondo 
athletes. Journal of Sports Medicine. 2016;7:177-186. 

7. Rocha F, Louro H, Matias R, Costa A. Anaerobic fitness assessment in taekwondo 
athletes. A new perspective. Journal of Motricidade. 2016;12(2):127-139. 

8. Polak E, Seredynski A, Przednowek K. Physical fitness profiles of junior athletes 
practicing selected combat sports. Journal of Revista de Artes Marciales Asiáticas. 
2016; 11(2):28-29 

9. Chalmers S, Fuller JT, Debenedictis TA, Townsley S, Lynagh M, Gleeson C, et al. 
Asymmetry during preseason Functional Movement Screen testing is associated with 
injury during a junior Australian football season. Journal of Science and Medicine in 
Sport. 2017; 20(7):653-657. 

10. Everard EM, Harrison AJ, Lyons M. Examining the Relationship Between the 
Functional Movement Screen and the Landing Error Scoring System in an Active, 
Male Collegiate Population. The Journal of Strength & Conditioning Research. 
2017;31(5):1265-1272. 

11. Fox AS, Bonacci J, McLean SG, Spittle M, Saunders N. A systematic evaluation of 
field-based screening methods for the assessment of anterior cruciate ligament (ACL) 
injury risk. Journal of Sports Medicine. 2016;46(5):715-735. 

12. Bonazza NA, Smuin D, Onks CA, Silvis ML, Dhawan A. Reliability, Validity, and 
Injury Predictive Value of the Functional Movement Screen A Systematic Review and 
Meta-analysis. The American journal of Sports Medicine. 2017; 45(3):725-732. 

13. Armstrong R. Functional movement screening as a predictor of injury in male and 
female university rugby union players. Journal of Physiotherapy. 2016; 102(1): 178-
179. 

14. Newton F, McCall A, Ryan D, Blackburne C, aus der Fünten K, Meyer T, et al. 
Functional Movement Screen (FMS™) score does not predict injury in English Premier 
League youth academy football players. Journal of Science and Medicine in Football. 
2017;1(2): 102-106. 

15. McCunn R, aus der Fünten K, Fullagar HH, McKeown I, Meyer T. Reliability and 
Association with Injury of Movement Screens: A Critical Review. Journal of Sports 
Medicine. 2016 ;46(6):763-81. 



260 1396پاییز و زمستان / شماره بیست و ششم/ سال سیزدهم/ نامۀ فیزیولوژي ورزشی کاربردي پژوهش 

16. Bushman TT, Grier TL, Canham-Chervak M, Anderson MK, North WJ, Jones BH. The 
functional movement screen and injury risk: Association and predictive value in active 
men. The American journal of Sports Medicine. 2016;44(2):297-304. 

17. Lockie RG, Schultz AB, Callaghan SJ, Jordan CA, Luczo TM, Jeffriess MD. A 
preliminary investigation into the relationship between functional movement screen 
scores and athletic physical performance in female team sport athletes. Biology of 
Sport. 2015;32(1):41-51. 

18. Morris SL, O'sullivan PB, Murray KJ, Bear N, Hands B, Smith AJ. Hypermobility and 
Musculoskeletal Pain in Adolescents. Journal of  Pediatrics. 2017;181:213-221. 

19. Moran RW, Schneiders AG, Major KM, Sullivan SJ. How reliable are Functional 
Movement Screening scores? A systematic review of rater reliability. British Journal of 
Sports Medicine. 2016;50(9):527-536. 

20. Leeder JE, Horsley IG, Herrington LC. The inter-rater reliability of the functional 
movement screen within an athletic population using untrained raters. The Journal of 
Strength & Conditioning Research. 2016;30(9):2591-9. 

21. Livengood AL, DiMattia MA, Uhl TL. “Dynamic Trendelenburg”: single-leg-squat test 
for gluteus medius strength. Journal of Athletic Therapy Today. 2004;9(1):24-5. 

22. DiStefano LJ, Marshall SW, Padua DA, Peck KY, Beutler AI, De La Motte SJ, et al. 
The effects of an injury prevention program on landing biomechanics over time.  The 
American journal of Sports Medicine. 2016;44(3):767-76. 

23. Woods CT, McKeown I, Keogh J, Robertson S. The association between fundamental 
athletic movements and physical fitness in elite junior Australian footballers. Journal of 
Sports Sciences. 2018; 36(4):445-50. 

24. Hartigan EH, Lawrence M, Bisson BM, Torgerson E, & Knight RC. Relationship of the 
functional movement screen in-line lunge to power, speed, and balance measures. 
Journal of Sports Health. 2014;6(3):197-202. 

25. Silva B, Clemente FM, Camões M, Bezerra P. Functional Movement Screen Scores and 
Physical Performance among Youth Elite Soccer Players. Journal of Sports. 
2017;5(1):16-25 

26. Kelleher LK, Frayne RJ, Beach TA, Higgs JM, Johnson AM, Dickey JP. Relationships 
between the Functional Movement Screen Score and Y-Balance Test Reach Distances. 
International Journal of Human Movement and Sports Sciences.  2017;5(3):51-6. 

 


