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چکیده
 هدف این مطالعه بررسی تأثیر خستگی.فرود را تحت تأثیر قرار میدهد خستگی است که از اجزای اجتنابناپذیر ورزش است-یکی از عواملی که الگوهای پرش
 وزن، سال22±2  نفر از دانشجویان پسر (میانگین سنی41 .) بودLESS( عملکردی ناشی از فعالیت بر مکانیک فرود و ازطریق سیستم امتیازدهی خطای فرود
 داوطلبانه در تحقیق حاضر مشارکت کردند و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل، جلسه در هفته ورزش میکردند1  تا2 ) که471±1  و قد86/3±7/2
 ایستگاهی) بر متغیر وابسته مکانیک فرود8  اثر متغیر مستقل خستگی ناشی از فعالیت مشابه با وضعیت تمرین یا مسابقه (پروتکل خستگی عملکردی.تقسیم شدند
.)P<0/05( مان ویتنی تجزیه و تحلیل شد-U  دادههای پژوهش با استفاده از از آزمون تی مستقل و آزمون غیرپارامتریک.پسآزمون بررسی شد-ازطریق پیشآزمون
 همچنین مشخص شد که اثر خستگی بر کاهش میزان فلکشن زانو.) و آسیب استP=0/02( نتایج مبین وجود ارتباط میان بروز خستگی و تضعیف مکانیک فرود
 خستگی عملکردی ناشی از ورزش میتواند موجب، با توجه به یافتههای تحقیق حاضر.)P=0/022( در لحظه اولین برخورد با زمین معنیدار بوده است
. و درنتیجه خطر وقوع آسیبدیدگی را در این مفاصل افزایش دهد، بهویژه زانو،دگرگونساختن مکانیک فرود شود و احتمال وارد آمدن فشار به مفاصل اندام تحتانی
.LESS ، مکانیک فرود، خستگی عملکردی:کلیدواژهها
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Abstract
One of the factors affecting jump-landing patterns is fatigue. Fatigue is an inevitable component of physical
activity, hence the aim of the present study was to investigate the effect of functional fatigue on landing
mechanics through Landing Error Scoring System (LESS).Fourteen male college students with a mean age of
22±2 years, weight of 68.3±7.2 kg and height of 174±4 were randomly divided into two groups: experimental and
control. Effect of independent variable, fatigue, due to activities resembling athletic training or competition (6stations functional fatigue protocol) on dependent variable, landing mechanics, through pre test-post test was
investigated. The independent t-tests and non-parametric U-Mann Whitney test was used for statistical analysis
of data (P < 0.05). The results of the present study indicated the relationship between fatigue and attenuation of
landing mechanics (P=0.02), and therefore an increase in injury risk. Also it was shown that the effect of fatigue
on decreasing knee flexion angle at initial contact was significant (P=0.022). With regard to the results, it can be
concluded that functional fatigue induced by physical activities can alter landing mechanics, and increase loading
of lower extremity joints, particularly the knee. So the risk of injury in these joints may be increased.
Keywords: Functional fatigue, Landing mechanics, LESS.
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مقدمه
امروزه آسیب های زانو و مچ پا در ورزشکاران بسیار رایج است و بیشترین میزان شیوع آن در ورزشهای دارای حرکات
پرشی و برشی ازجمله والیبال ،فوتبال امریکایی ،فوتبال و بسکتبال مشاهده میشود( .)1-4فرود از یک پرش سازوکار رایج
آسیب اندام تحتانی درمیان ورزشکاران مطرح شده است( .)2اکثر آسیبهای رباط متقاطع قدامی در نتیجه برخورد فیزیکی
مستقیم بین ورزشکاران ایجاد نمیشود( ،)8،7بلکه در نیمرخ والیبالیستها و فوتبالیستهای آسیبدیده ،از حرکات
چرخشی 4و فرود از پرش 2منزلۀ سازوکار آسیب غیربرخوردی رباط متقاطع قدامی یاد میشود ( .)6،8،1در والیبال و
بسکتبال بهعلت وجود حرکات پرشی و فرود همراه با میزان زیاد نیروی عکسالعمل زمین 3،اسپرین جانبی مچ بهترتیب
 %77و  %67گزارش شده است ( .)7همچنین گزارش شده است که طی مسابقه والیبال ،حرکت فرود با  83درصد از کل
آسیبهای ثبتشده و  %84از آسیبهای زانو مرتبط است ( .)2حرکات پرشی مانند زدن اسپک یا دفاع در والیبال صرفاً
شامل پرش نمیشوند ،بلکه متعاقب آن حرکت فرود نیز صورت میگیرد که این مرحله مستلزم توزیع نیروی حرکتی
تولیدشده در پرش و استفاده از الگوهای حرکتی گوناگون بهمنظور جذب انرژی بدن در هنگام فرود است .این فرودها به
تولید نیروی عکسالعمل زمین منجر میشوند که گاه پنج برابر وزن بدن فرد است ( .)41تحقیقات بسیاری فرود توأم با
نیروهای ضربهای زیاد را عاملی خطرزا برای آسیب زانو بهخصوص پارگی رباط متقاطع قدامی )44-42( 1و دیگر
آسیبهای آنی 2و بلندمدت )48( 8معرفی کردهاند .مطالعات متعددی مبین این نکتهاند که الگوهای مختلف فرود چگونگی
جذب این انرژی و نیروها را تحت تأثیر قرار میدهند ( .)47،46،47یافتهها نشان میدهد که افزایش زاویه فلکشن زانو در
لحظه برخورد نخست پا با زمین میتواند نیروهای ضربهای 7و بار وارد بر زانو را طی حرکات فرود کاهش دهد ()21؛ یا
وجود والگوس یا وضعیت نزدیکشده زانو در هنگام فرود با آسیبهای گوناگون زانو مانند آسیب رباط متقاطع قدامی
( )24و مفصل کشککی-رانی( )22مرتبط است .ازآنجا که پرش و فرود از اجزای اصلی بسیاری از ورزشها هستند و طی
مسابقه یا تمرین در زمانهای گوناگون و به طور مکرر انجام میشوند ،اثر خستگی ناشی از ورزش بر این تکنیکها قابل
بررسی خواهد بود.
خستگی از چندین سازوکار فیزیولوژیک نشئت میگیرد که در دو سطح مرکزی و موضعی رخ میدهند .خستگی کاهش
در ظرفیت تولید حداکثر نیرو ،بدون توجه به نیروی الزم در وضعیت موجود تعریف میشود( .)23طی شرکت در
فعالیتهای ورزشی ،ورزشکاران بارها خستگی را تجربه میکنند که این امر میتواند موجب کاهش پایداری مفصل و
افزایش خطر بروز آسیب شود .یافتهها نشان میدهد بسیاری از آسیبها در انتهای مسابقه یا تمرین ،زمانی که خستگی
حادث شده است ،رخ میدهند ( .)21در تحقیقات به منظور ایجاد خستگی در آزمودنیها و بررسی آثار آن ،روشهای
گوناگونی مانند استفاده از انقباضات ایزوکنیتیک( ،)28،22حرکات تکراری( )26،27و فعالیتهای عملکردی()27،28،7
استفاده شدهاند .نتایج این مطالعات متفاوت بوده است .فاگنباوم و همکاران ( )2113در بررسی راهبردهای فرود در مردان
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و زنان بسکتبالیست از یک پروتکل ایزوکینتیک استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که خستگی اثر یکسانی بر الگوهای
فعالسازی عضالت زانوی مردان و زنان دارد( .)31ویکستروم ( )2111در مطالعه دیگری و به منظور بررسی اثر خستگی
طی فرود از پرش ،زمان رسیدن به پایداری ،نیروی عکسالعمل زمین و کینماتیک مفصل را پساز انجام پروتکل خستگی
ایزوکینتیک و عملکردی با هم مقایسه کرد و تفاوت معنیداری بین این عوامل در دو پروتکل مشاهده نکرد( .)28بهطور
کلی ،میتوان گفت که این پروتکلها عموماً شامل در زنجیره باز هستند و حرکات مفصلی و گروههای عضالنی را بهصورت
مجزا و در موقعیت اعمال نیروی حداکثر بهکار میگیرند ( .)27،28از دیگر پروتکلهای خستگی ،حرکات تکراری هستند
که مکلین و همکاران ( )2117از این روش جهت مقایسه آثار خستگی بر مکانیک فرود مردان و زنان ورزشکار استفاده
کردند؛ بدینصورت که از یک پروتکل  1دقیقهای شامل باال و پایین رفتن از سکو با حداکثر سرعت ممکن ،جهشهای
پالیومتریک مکرر در طول  8متر بهطور رفت و برگشت و سپس تکرار حرکت باال و پایین رفتن از سکو استفاده کردند و
دریافتند که خستگی بر مکانیک فرود زنان تأثیر بیشتری نسبت به مردان داشته است( .)27هبو ( )2111بهمنظور بررسی اثر
خستگی بر الگوهای فرود از دویدن تا حد واماندگی روی تردمیل بهمثابه پروتکل خستگی استفاده کرد و تغییرات معنیداری
در زاویه خمشدن ،پیش و پساز خستگی مشاهده نکرد( .)34استفاده از این پروتکلها ممکن است بهعلت عدم دسترسی
به دینامومتر ایزوکینتیک باشد ( ،)26اما این پروتکلهای خستگی ورزشکار را درمعرض نیازهای مشابه با زمان تمرین یا
مسابقه قرار نمیدهد و تعمیم نتایج این مطالعات به خستگی ناشی از تمرینها و مسابقات ورزشی بحثبرانگیز است
( .)33،32بنابراین به نظر میرسد پروتکلهای عملکردیتری( )32،27که اطالعات بیشتری درباب تغییرات ناشی از
تمرینها و مسابقات ورزشی فراهم میکنند الزم باشد ( .)32ازاینرو ،برتری پروتکلهای خستگی که از الگوهای حرکتی
مشابه با آنچه که اندام تحتانی تجربه میکنند (زنجیره حرکتی بسته) و در وضعیت اعمال نیروی زیربیشینه صورت میگیرد
آشکار میشود ( .)27پروتکلهای خستگی عملکردی نیز عموماً شامل حرکات تکراری هستند .برای نمونه ،تعدادی از
تحقیقات از  411پرش متوالی از روی موانع کوتاه ( 2-8سانتیمتر) و  21پرش عمودی حداکثری برای ایجاد خستگی
استفاده کردند .با استفاده از این پروتکل ،پاپاس و همکاران ( )2117نتیجه گرفتند که خستگی ،آثار معنیدار اما کمی بر
متغیرهای بیومکانیک فرود دارد( .)31چپل و همکاران ( )2112بیان کردند که این پروتکل خستگی راهبردهای کنترل
حرکتی را دچار تغییر میکند و موجب افزایش نیروی برشی قدامی درشتنی ،فشار بر رباط متقاطع قدامی و خطر آسیب
در هر دو جنس میشود( .)32مادیگان و همکاران ( )2113اثر خستگی بر نیروی ضربه زمین و کینماتیک و کینتیک فرود
را با استفاده متوالی از دو فرود بر روی یک پا و سه اسکات روی یک پا بهطور متناوب بررسی کردند .نتایج این تحقیق
حاکی از کاهش نیروی ضربه زمین و افزایش حداکثر فلکشن مفصل در هنگام فرود پس از اعمال خستگی بود( .)38پادا
و همکاران ( )2118اثر خستگی بر خشکی عمودی پا و راهبردهای کنترل خشکی را با استفاده از اسکاتهای مکرر همراه
با وزنههای برابر با یکسوم وزن فرد پروتکل خستگی عملکردی سنجیدند .نتایج نشان داد که افراد پساز خستگی بیشتر
به راهبردهای مچمحور روی میآورند و به عضالت مچ پا بیشتر از عضالت زانو متکی میشوند و به نظر میرسد این امر
پایداری زانو را کاهش و احتمال آسیب رباط متقاطع قدامی را افزایش میدهد ( .)27پروتکل خستگی عملکردی 3
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ایستگاهی در بررسی اثر خستگی بر زمان رسیدن به پایداری 4در والیبالیستهای دانشگاهی بهکار رفته است .این پروتکل
شامل تمرین چابکی میسوری ،النج ثابت و پرشهای سریع بود( .)7افزایش زمان رسیدن به پایداری قدامی-خلفی پساز
خستگی در آزمودنیها مشاهده شد ،اما زمان رسیدن به پایداری داخلی-خارجی در پیشآزمون و پسآزمون یکسان بود.
کتونی ( )2141نیز در مطالعهای با عنوان بررسی اثر بریس مچ پا و خستگی بر زمان رسیدن به پایداری در افراد دارای
ناپایداری مزمن مچ از این پروتکل استفاده کرد که نتایج تحقیق او حاکی از اثر منفی خستگی بر پایداری پویا بود ،بهطوریکه
پساز خستگی افزایش در زمان رسیدن افراد به پایداری در جهت قدامی-خلفی مشاهده شد ،اگرچه مقدار آن ازنظر آماری
معنیدار نبود(.)37
نتایج پژوهشهای پیشین درباره تأثیر خستگی بر مکانیک فرود متناقض بوده و در بیشتر مطالعات پروتکلهای غیرمرتبط
با الگوهای حرکتی ورزشی مورد استفاده قرار گرفتهاند( .)27،28،7همچنین بیشتر مطالعات با استفاده از آزمون فرود روی
یک پا و استفاده از صفحه نیروسنج یا سیستم تحلیل حرکت به بررسی تکنیک فرود پرداختهاند( .)36،28،7تاکنون مطالعهای
که از سیستم امتیازدهی خطای فرود 2به منظور بررسی اثر پروتکل خستگی عملکردی بر مکانیک فرود بهره برده باشد
یافت نشده است .بنابراین هدف این مطالعه بررسی تأثیر احتمالی خستگی بر مکانیک فرود از پرش جفتپا با استفاده از
پروتکل خستگی عملکردی مشابه با فعالیت ورزشی و آزمون سیستم امتیازدهی خطای فرود جهت ارزیابی تغییرات مکانیک
فرود در نظرگرفته شد.
روششناسی
روش تحقیق حاضر نیمهتجربی بود و جامعه آماری تحقیق حاضر را  41نفر از دانشجویان پسر (میانگین سنی  22±2سال،
وزن  86/3±7/2و قد  )471±1تشکیل میدادند که  2تا  1جلسه در هفته (آمادگی در حد متوسط)( )32ورزش میکردند.
آزمودنیها داوطلبانه و دردسترس ،در تحقیق مشارکت کردند .آنها به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل (هر گروه
شامل  7آزمودنی) تقسیم شدند .اثر متغیر مستقل خستگی ناشی از فعالیت مشابه با وضعیت تمرین یا مسابقه بر متغیر
وابسته مکانیک فرود ازطریق پیشآزمون-پسآزمون بررسی شده است .پساز اندازهگیری قد و وزن افراد ،فرم صالحیت
پزشکی برای آنها تکمیل شد .افرادی که سابقه آسیبدیدگی اندام تحتانی و سر در یکسال گذشته داشتند و همچنین افراد
دارای هرگونه اختاللی که کنترل عصبی عضالنی را تحت تأثیر قرار میداد از جامعه آماری خارج شدند .فرم رضایت برای
شرکت در تحقیق را نیز تمامی افراد امضا کردند.
بهمنظور ارزیابی تفاوتهای الگوی حرکت ،معموالً از اندازهگیریها یا تجهیزات بیومکانیکی آزمایشگاهی استفاده میشود
( .)42بدون تردید ،سیستمهای تحلیل حرکت آزمایشگاهی ،دقیقترین روش برای بررسی عوامل بیومکانیکی خطرزا
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هستند ،با وجود این بهعلت محدودیتهای زمانی و مالی و زمانبر بودن تحلیل دادههای بهدستآمده از این سیستمها،
استفاده از آنها برای شناسایی افراد با الگوهای حرکتی خطرزا در گروههای بزرگ عملی نیست .آزمون سیستم امتیازدهی
خطای فرود ،ابزار میدانی بسیار ارزانقیمتی است که خطاهای تکنیک فرود را در دامنهای از آیتمهای مشهود در حرکت
3. High-Risk Biomechanical Factors

)2. Landing Error Scoring System (LESS
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1. Time to Stabilization
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انسان محاسبه میکند ( .)33این امتیازدهی با بررسی تصاویر ویدیویی ضبطشده از دو نمای فرونتال و ساجیتال از پرش و
فرود شخص صورت میگیرد .این سیستم قابلیت اجرایی زیادی دارد و میتواند مکانیکهای خطرزای فرود را به لحاظ
بالینی ارزیابی کند که پایایی بینآزمونگر و درونآزمونگر آن بهترتیب خوب تا عالی گزارش شده است( .)33همچنین
روایی همزمان درونآزمونگر بین ارزیابیکنندهی ماهر و مبتدی برای این آزمون عالی گزارش شده است( .)37در مطالعهای
که پادا و همکاران انجام دادند ،سیستم امتیازدهی خطای فرود ابزاری معتبر و پایا در نظر گرفته شده که الگوهای حرکتی
چند صفحهای را برای ارزیابی کلی مکانیکهای فرود بهکار میگیرد ( .)11محققان ،روایی همزمان سیستم امتیازدهی خطای
فرود را در مقایسه با سیستم تحلیل حرکت سه بعدی تأیید کردند ( )11و همچنین قابلیت پیشگویانه در شناسایی افراد با
خطر باالی آسیبدیدگی را برای آن ذکر کردند ( .)14عالوهبراین ،سیستم امتیازدهی خطای فرود بهخوبی میتواند تغییرات
تکنیک فرود ناشی از یک برنامه مداخلهای را نشان دهد ( .)12بنابراین ،استفاده از این آزمون در بررسی اثر خستگی بر
مکانیک فرود مناسبتر به نظر میرسد .ازاینرو ،از آزمون سیستم امتیازدهی خطای فرود جهت ارزیابی مکانیک فرود
استفاده شد( .)33روند اجرای آزمون بدینترتیب بود که در جلسه پیشآزمون ،افراد از روی سکوی  31سانتیمتری حرکت
پرش را انجام دادند و در جلوی سکو و در فاصلهای تقریباً برابر با 21درصد قد خود فرود آمدند .سپس بالفاصله یک
پرش عمودی حداکثری را انجام دادند .در هنگام آموزش آزمون تأکید شد که فرد بهمحض فرود از سکو ،حتیاالمکان به
سمت باال بپرد .در هنگام انجام آزمون هیچ بازخورد یا آموزشی به فرد داده نمیشد ،مگر اینکه آزمون را اشتباه انجام میداد.
پساز آموزش آزمون ،افراد اجازه داشتند  2پرش تمرینی داشته باشند تا آن را فرابگیرند .سپس افراد  3پرش درست را
انجام دادند .درصورتیکه فرد به فاصله افقی تعیینشده نمیرسید یا پساز فرود پرش عمودی حداکثری را انجام نمیداد،
آن نوبت حذف و مانور پرش-فرود یکبار دیگر تکرار میشد .دو دوربین فیلمبرداری پایهدار ( Canon-MD255ساخت
ژاپن) جهت ضبط تصاویر پرش افراد از نمای فرونتال و ساجیتال بهترتیب در فاصله  1/6و  1متری قرار داشتند .سپس
جهت اعمال خستگی در گروه تجربی از پروتکل خستگی عملکردی شش ایستگاهی که قبالً ویکستروم و همکاران ()2111
معرفی کرده بودند استفاده شد .این پروتکل شش ایستگاهی بهمنظور شبیهسازی حرکات رایج در زمین بازی طراحی شده
است و صرفاً یک صفحه حرکتی و اندام تحتانی محدود نمیشود .خستگی عملکردی در این پروتکل زمانی رخ میدهد
که زمان انجام یک دور در مقایسه با زمان انجام نخستین تالش حداکثری برای هر فرد 21 ،درصد افزایش یابد .افزایش
زمان انجام هر نوبت  ،شامل ترکیبی از خستگی عضالت مچ پا ،زانو و ران و همچنین تنه و اندام فوقانی است ( .)28این
نوع پروتکلهای خستگی نسبت به دیگر پروتکلها شباهت بیشتری به فعالیتهای ورزشی و مسابقه دارند ،بنابراین قابلیت
تعمیمپذیری آنها به خستگی ناشی از تمرینات ورزشی و مسابقه بیشتر است (.)26
این  8ایستگاه شامل موارد زیر است:
 .4تمرین چابکی میسوری 4:این تمرین شامل مجموعهای از حرکات دو سرعت روبهجلو ،دویدن قطری به سمت عقب و
حرکتکردن بهصورت عرضی (پا بوکسی) است که با  3تکرار در زمینی به ابعاد  3/2 × 3/2متر انجام میشود.
1. The Southeast Missouri Agility Drill
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 .2پرشهای پالیومتریک از روی جعبه 4:شامل مجموعهای انقباضات سریع و قدرتمند در عضالت اندام تحتانی است که
جهت پرش ،فرود ،پایداری و پرش مجدد روی جعبههای  18 ،34و  84سانتیمتری که در فاصله  84سانتیمتری از هم
قرار گرفتهاند انجام میشوند.
 .3جهشهای جانبی 2شامل  31پرش جانبی است که بهطور متناوب به طرف راست و چپ انجام میشود و فاصلهای
بهاندازه  81سانتیمتر را پوشش میدهد.
 .1پرش مینیترامپ 3:مجموعهای از  31پرش کوتاه روی ترامپلین و سپس روی زمین است که شامل حرکات عمودی و
افقی میشود.
 .2قوس همانقباضی 1:مجموعهای از  41حرکت روی قوس  461درجه است که با اعمال مقاومت ازسوی طناب االستیک
انجام میشود .جهت ثابت نگهداشتن شعاع قوس از افراد خواسته میشد تا کشیدگی طناب را حفظ کنند.
 .8لیلی متوالی با دو پا 2:در این ایستگاه از عالمتهایی استفاده میشود که بهصورت تصادفی و در فضایی بهطول 311/6
سانتیمتر روی زمین قرار داده شدهاند .افراد از یک عالمت روی عالمت دیگر جهش میکنند .عالمتها طوری قرار داده
شدهاند که جهشها به صورت  3تکرار چندجهته انجام گیرد.
قبلاز اجرای پروتکل خستگی عملکردی ،توضیح و تمرین درباره هر بخش به آنان داده شد .برای تعیین زمان مبنا ،هر فرد
پساز گرمکردن با حداکثر تالش یک نوبت اجرا انجام داد و زمان انجام یک دور برای هر فرد ثبت گردید .پس از  4دقیقه
استراحت از فرد خواسته میشد تا فعالیتهای  8ایستگاه ( 4دور) را بهترتیب و با حداکثر سرعت انجام دهد و زمان هر
دور برای او ثبت میشد .فرد تا زمان رسیدن به خستگی این دورها را بارها انجام میداد .معیار تعیین خستگی برای هر فرد
ه نگامی بود که زمان اتمام هر دور نسبت به زمان مبنا (اجرا با حداکثر تالش) 21درصد افزایش پیدا میکرد .روند اجرای
پسآزمون همانند پیشآزمون و یکدقیقه پساز اتمام پروتکل خستگی انجام شد ،با این تفاوت که در این نوبت آزمودنیها
اجازه انجام پرشهای تمرینی را نداشتند .گروه کنترل غیر از پروتکل خستگی ،تمام آزمونهای گروه تجربی را به اجرا
درآوردند .سپس فیلم تمام پرش-فرودها بهطور آهسته بازبینی شد و با استفاده از آزمون امتیازدهی خطای فرود و براساس
وجود یا فقدان ویژگیهای خاص فرود که در ضمیمه  4ذکر شده است ،امتیاز تمام پرشها محاسبه شد.
آزمون امتیازدهی خطای فرود  47آیتم دارد .یک مجموعه از این سؤاالت درباره وضعیت اندام تحتانی و تنه در لحظه اولین
برخورد با زمین است (آیتمهای  .)4-8مجموعه دیگر ،به ارزیابی خطاهای موجود در وضعیت پا پرداخته (آیتمهای -44
 )7و در لحظه اولین برخورد با زمین (آیتم  ،)44لحظهای که تمام کف پا در تماس با زمین است (آیتمهای  7و  )6و در
بین زمان اولین برخورد و حداکثر زاویه فلکشن زانو (آیتمهای  7و  )41به بررسی این خطاها میپردازد .مجموعه سوم،
حرکات اندام تحتانی و تنه را در بین زمانهای اولین برخورد با زمین و حداکثر زاویه فلکشن زانو (آیتمهای  )42-41یا
زمان حداکثر والگوس زانو (آیتم  )42ارزیابی کند .امتیاز نهایی برای هر فرود ،از مجموع امتیازات تمام آیتمها ()42-1
محاسبه میشد ،بهطوریکه امتیازات بیشتر (خطاهای بیشتر) نشاندهنده تکنیکهای فرود خطرزا بود .البته  2آیتم  48و 47
5. Two-Legged Hop Sequence

3. Minitramp Jumps
4. Co-Contraction Arc
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1. Plyometric Box Jumps
2. Side-to-Side Bounds
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بهعلت همراستا نبودن با دیگر آیتمها و بهدلیل کلیبودن ،در زمان تجزیه و تحلیل آماری حذف شدند( .)33در انتها میانگین
امتیازات  3پرش به منزلۀ امتیاز نهایی برای هر فرد ثبت شد.

شکل  .4آزمون استاندارد پرش-فرود :نماي قدامي.

شکل  .5آزمون استاندارد پرش-فرود :نماي جانبي.

جهت تجزیه و تحلیل یافتهها از روشهای آمار توصیفی (میانگین ،انحراف معیار) استفاده شد .بهمنظور تعیین اثرات
خستگی بر مکانیک فرود در گروه تجربی و اختالف آن با گروه کنترل در آزمون امتیازدهی خطای فرود از آزمون تی
مستقل و در سطح معنیداری  P>1/12استفاده گردید .همچنین بهمنظور مشاهدهی اینکه پروتکل خستگی بر کدامیک از
آیتمهای سیستم امتیازدهی خطای فرود تأثیر معنیداری داشته است ،از روش تحلیل عاملی 4که یک روش آماری برای
شناسایی نوع ارتباط میان متغیرهاست ،استفاده شد .پساز اجرای این روش درباره آزمون امتیازدهی خطای فرود 2 ،گروه
از خطاهای مرتبط شناسایی شد ( :)42عامل  )4کاهش فلکشن تنه ،ران و زانو در صفحه ساجیتال و در لحظه اولین برخورد
با زمین (آیتمهای  2 ،3و )4؛ عامل  )2والگوس زانو و عریضبودن سطح تکیه در لحظه اولین برخورد با زمین (آیتمهای
 42 ،2و )7؛ عامل  )3چرخش پا به خارج و خمشدن زانوها در لحظه اولین برخورد با زمین (آیتمهای  41و )4؛ عامل )1
فرود با پاشنه پا و برخورد نامتقارن پا با زمین (آیتمهای  1و  )44و عامل  )2کمبودن فلکشن تنه ،ران و زانو در صفحه
ساجیتال روی سطح تکیه (آیتمهای  .)41 ،43 ،42امتیازدهی به تکتک آیتمها به این صورت بود که به حرکت صحیح
1. Factor Analysis
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عدد صفر و به حرکت غلط عدد  4تعلق میگرفت و در پایان ،میانگین نمرههای هر  3تالش برای هر حرکت ثبت میشد.
پساز بررسی این عوامل درباب همه آزمودنیها و بهمنظور تجزیه و تحلیل کمی یافتهها ،از آزمون غیرپارامتریک -Uمان
ویتنی و در سطح معنیداری  P>1/12بهکار گرفته شد.
یافتهها
نمودار  ،4نمرههای میانگین و انحراف استاندارد آزمون امتیازدهی خطای فرود را بهترتیب در پیشآزمون و پسآزمون
گروههای تجربی و کنترل نشان میدهد.

نمودار  .4امتیاز پیشآزمون و پسآزمون  LESSدر دو گروه تجربي ( )FFPو کنترل (.)CTRL
* نشاندهنده وجود اختالف معنيدار میان نمرات پیشآزمون و پسآزمون گروه تجربي.
† نشاندهنده وجود اختالف معنيدار میان نمرههاي گروه تجربي و گروه کنترل.

نتایج بهدستآمده مبین این موضوع بود که گروه تجربی پساز اجرای پروتکل خستگی عملکردی ،امتیازات بیشتری از
آزمون امتیازدهی خطای فرود را به خود اختصاص دادند (عملکرد بدتری در زمان فرود داشتند) که نسبت به گروه کنترل
معنیدار بود ( .)P=0/02میانگین نمره مجموع آزمون امتیازدهی خطای فرود در گروه تجربی  2/88±1/78و در گروه
کنترل  1/43±4/31بود (نمودار  .)4همچنین نتایج بهدستآمده از بررسی این موضوع که پروتکل خستگی عملکردی ،بر
کدامیک از آیتمهای آزمون امتیازدهی خطای فرود تأثیر معنیداری داشته است ،نشان داد که این اثر میزان فلکشن زانو در
لحظه اولین برخورد با زمین معنادار بوده است ( .)P=0/022یافتههای حاصل از بررسی این موضوع ،در نمودار  2ارائه
شده است.
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نمودار  .5نتایج بررسي تأثیر پروتکل خستگي عملکردي بر آیتمهاي .LESS
* نشاندهنده وجود اختالف معنيدار میان گروه تجربي و کنترل.

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اعمال خستگی عملکردی در افراد موجب تضعیف تکنیک فرود و درنتیجه افزایش خطر
بروز آسیب خواهد شد.
بحث
هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر خستگی عملکردی ناشی از ورزش بر مکانیک فرود و با استفاده از سیستم امتیازدهی
خطای فرود بود .مطالعات اندکی به بررسی اثر خستگی بر مکانیک فرود پساز پرش پرداختهاند و ازمیان آنها فقط دو
مطالعه تأثیر پروتکل خستگی عملکردی راه که به شبیهسازی فعالیتهای انجامشده در خالل ورزش میپردازد ،تحت
بررسی قرار دادهاند ( .)38،31تحقیق حاضر اولین تحقیقی است که از سیستم امتیازدهی خطای فرود جهت بررسی مکانیک
فرود بهدنبال اجرای پروتکل خستگی عملکردی پرداخته است .نتایج حاصل از تحقیق حاضر مبین وجود ارتباط میان بروز
خستگی و تضعیف مکانیک فرود و درنتیجه افزایش خطر بروز آسیب است .همچنین مشخص شد که اثر خستگی بر
کاهش میزان فلکشن زانو در لحظه اولین برخورد با زمین معنیدار بوده است که این موضوع بدینمعناست که پروتکل
خستگی عملکردی ،که در تحقیق حاضر از آن استفاده شده است ،باعث بروز خستگی و انعطافناپذیری بیشتری در
عضالت زانو نسبت به دیگر مفاصل میشود.
نتایج تحقیق حاضر با برخی مطالعات پیشین همخوانی دارد .پاپاس و همکاران ( )2117تأثیر خستگی عملکردی و جنسیت
را بر بیومکانیک فرود پساز پرش در دختران و پسران ورزشکار بررسی کردند و دریافتند که خستگی آثار معنیدار اما
کمی بر متغیرهای بیومکانیکی فرود دارد که با یافتههای تحقیق حاضر همخوان است ( .)31فاگنباوم و همکاران ()2113
پساز بررسی اثر خستگی بر بیومکانیک فرود به نتایج مشابهی دست یافتند ،اما آنان از پروتکل خستگی ایزوکینتیک استفاده
کرده بودند که شباهتی به خستگی در حین بازی ندارد( .)31چپل و همکاران ( )2112بیان کردند که پروتکل خستگی
ناشی از حرکات تکراری ،موجب تغییر راهبردهای کنترل حرکتی در اندام تحتانی و درنهایت منجر به فشار روی رباط
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متقاطع قدامی و خطر آسیب در هر دو جنس میشود( .)32پادا و همکاران ( )2118اثر خستگی را روی خشکی عمودی
پا و راهبردهای کنترل خشکی با استفاده از اسکاتهای مکرر همراه با وزنههای برابر با یکسوم وزن فرد بهعنوان پروتکل
خستگی عملکردی سنجیدند و دریافتند که افراد پساز خستگی بیشتر به راهبردهای مچمحور روی میآورند و به عضالت
مچ پا بیشتر از عضالت زانو متکی میشوند که این موجب بروز ناپایداری در زانو و افزایش خطر آسیبدیدگی رباط
متقاطع قدامی خواهد شد ( .)27درمقابل ،مادیگان و همکاران ( )2113به نتایج متفاوتی دست یافتند .آنها اثر خستگی را بر
نیروی ضربه زمین و کینماتیک و کینتیک فرود با استفاده متوالی از دو فرود روی یک پا و سه اسکات روی یک پا بهطور
متناوب بررسی کردند  .نتایج این تحقیق حاکی از کاهش نیروی ضربه زمین و افزایش حداکثر فلکشن مفصل در هنگام
فرود پساز اعمال خستگی بود .محققان علت این موضوع را در نوع پروتکل خستگی بهکار رفته دانستند و آنان بیان کردند
از آنجایی که مطالعات دیگر از انواع پروتکلهای خستگی استفاده کردند که شامل فعالیتهای مختلف (دویدن ،توقف
سریع ،مانورهای برشی) و الگوهای خستگی مختلف بود ،پس مقایسه نتایج آنان با نتایج این تحقیق ،درست به نظر نمیرسد
(.)38
درحقیقت ،الگوهای حرکتی در شمار عوامل مهم و اصالحپذیری هستند که میتوانند خطر آسیب رباط متقاطع قدامی و
دیگر آسیبهای اندام تحتانی را ازطریق دگرگونساختن بارها و نیروهای مختلف وارد بر آنها ،تحت تأثیر قرار دهند.
الگوهای حرکتیِ خاصی که بهطور معمول درخالل آسیبدیدگی رباط متقاطع قدامی و اندام تحتانی اتفاق میافتند ،شامل
کاهش میزان فلکشن زانو ،ران و تنه در صفحه ساجیتال ،با افزایش والگوس زانو و چرخش پا همراه هستند .اما در این
میان ،کاهش زاویه فلکشن زانو به میزان چشمگیری موجب افزایش ورود بار بر رباط متقاطع قدامی میشود ،چراکه انقباض
عضالت چهارسر در زوایای کمتر فلکشن زانو ( )1-31°میتواند نیروهای برشی 4بسیار زیادی در قسمت قدامی درشتنی
ایجاد کند که این نیروها قادرند تا سطوح باالیی از بار را روی رباط متقاطع قدامی وارد کنند .وجود والگوس در زانو و
چرخش در پا نیز میتواند سبب ورود بار بر رباط متقاطع قدامی شود ،اما این میزان درمقابل نیروی برشی ایجادشده در
قسمت قدامی درشتنی کمتر است ( .)33همانگونه که پیشاز این گفتیم ،یافتهها نشان میدهد افزایش زاویه فلکشن زانو
در لحظه برخورد نخست پا با زمین میتواند نیروهای ضربهای و بار وارد بر زانو را طی حرکات فرود کاهش دهد(.)21
بدینترتیب ،خالف این موضوع ،یعنی کاهش زاویه فلکشن زانو در لحظه برخورد نخست پا با زمین ،در ارتباط مستقیم با
افزایش فشار بر رباط متقاطع قدامی و درنتیجه افزایش احتمال وقوع آسیبدیدگی در این رباط است.
در تحقیق حاضر ،فرض بر این بود که خستگی میتواند الگوهای فرود را دگرگون کند و درنتیجه خطر بروز آسیب به
اندام تحتانی را افزایش دهد .درواقع خستگی از ترکیبی از سازوکارهای فیزیولوژیکی ناشی میشود که در دو سطح مرکزی
و موضعی رخ میدهند و بهمنزلۀ کاهش در ظرفیت تولید حداکثر نیرو ،بدون توجه به نیروی الزم در وضعیت موجود
شناخته میشود( .)23بخش موضعی خستگی به کاهش فعالیت دوکهای عضالنی در پاسخ به مواد متابولیکی و التهابی
مانند برادیکینین ،اسید آراشیدونیک ،پروستاگالندینها و اسیدالکتیک مربوط است ( )13و جزءِ مرکزی آن ،نوع عمومیتری
1. Shear Forces
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 خستگی عاملی است که آن را با احتمال بروز آسیبدیدگی در.)11( است که احتماالً از فقدان محرک نشئت میگیرد
 زمانی که، یافتهها نشان میدهد که بسیاری از آسیبها در انتهای مسابقه یا تمرین.)31( ورزشکاران مرتبط دانستهاند
 چنین، در توجیه اثر تضعیفکنندۀ خستگی عملکردی بر بیومکانیک فرود.)21(خستگی حادث شده است رخ میدهند
عضالنی کل زنجیرۀ حرکتی و نیز ظرفیت تولید نیروی عضله در اثر خستگی کاهش-اظهار شده است که کنترل عصبی
.)26(  همچنین توانایی افراد در کاهش ضربۀ ناشی از فرود پساز خستگی کم میشود.مییابد
نتیجهگیری
 خستگی عملکردی ناشی از ورزش میتواند موجب دگرگونی مکانیک فرود شود و،با توجه به یافتههای تحقیق حاضر
. و درنتیجه خطر وقوع آسیبدیدگی را در این مفاصل افزایش دهد، بهویژه زانو،احتمال بروز فشار به مفاصل اندام تحتانی
 همراه با بهکارگیری، اجرای تمرینهای ویژه و ارائۀ بازخوردهای الزم برای بهبود مکانیک فرود ورزشکاران،ازاینرو
 پیشنهاد،دورههای تمرینی مناسب جهت ارتقای آمادگی جسمانی ورزشکاران و افزایش سطح تحمل خستگی در آنها
 تاکنون مطالعهای که از سیستم امتیازدهی خطای فرود بهمنظور بررسی اثر پروتکل خستگی عملکردی بر مکانیک.میشود
 ابزاری میدانی و بسیار ارزانقیمت است که، آزمون سیستم امتیازدهی خطای فرود.فرود بهره برده باشد انجام نشده است
 بهمنظور بررسی دقیقتر آثار.)33(خطاهای تکنیک فرود را در دامنهای از آیتمهای مشهود در حرکت انسان محاسبه میکند
 الزم است تحقیقات بیشتر و با،ناشی از خستگی عملکردی بر مکانیک فرود و براساس سیستم امتیازدهی خطای فرود
 پیاده کردن تحقیق دربارۀ ورزشکاران رشتههایی که دربرگیرنده پرش و فرودهای، بهعالوه.حجم نمونۀ بزرگتر انجام شود
 کمککننده است و میتواند موجب گسترش-مکرر همراه با نیازهای فیزیکی باال هستند –همچون والیبال و بسکتبال
. شود، بهویژه درخالل خستگی،آگاهی ورزشکاران و مربیان از اهمیت آموزش مکانیک صحیح فرود
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