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مطالعات طب ورزشی

مقایسۀ بین آزمونها و برخی شاخصهای عملکردی در ورزشکاران با سابقۀ
ترمیم رباط صلیبی قدامی زانو
4

محمدحسین ناصرملی ،1محمدحسین علیزاده،2حسن دانشمندی ،3امیرحسین براتی
 .1دانشجوی دکتری پردیس بین الملل کیش دانشگاه تهران

*1

 .2استاد آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی دانشگاه تهران
 .3استاد آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی دانشگاه گیالن
 .4دانشیار آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی دانشگاه شهید بهشتی
تاريخ دريافت1394/12/02 :

تاريخ پذيرش1394/12/05 :

چکیده
بازگشت ورزشکاران به ورزش ،نیازمند ارزيابی کامل عوامل عملکردی میباشد .هدف از اين پژوهش ،بررسی ارتباط بین
آزمونها (چهار آزمون هاپ ،پرش عمودی تکپا و آزمون تی) و شاخصهای عملکردی در ورزشکاران با سابقۀ ترمیم رباط
صلیبی قدامی زانو جهت بازگشت به ورزش میباشد .آزمودنیها 40 ،فوتبالیست (با میانگین سنی  28/4سال ،قد 175/2
سانتیمتر و وزن  75/4کیلوگرم) با سابقۀ جراحی ترمیمی بودند .شش آزمون عملکردی با شاخصهای قدرت  ،دامنه
حرکتی و حس عمقی مفصل زانو جهت بررسی حساسیت هر يک از آزمونها و شاخصها باروش ضريب همبستگی پیرسون
ارزيابی شد .يافتهها بیانگر اين است که ارتباط معناداری بین آزمونها و شاخصهای عملکرد در نمونهها وجود ندارد .بر
مبنای يافتهها پیشنهاد میشود که آزمونهای عملکردی و شاخصهای قدرت ،دامنۀ حرکتی و حس عمقی ،هريک
بهصورت مجزا در ارزيابی بازگشت به ورزش ورزشکاران موردتوجه قرار گیرد.
واژگان کلیدی :ترمیم رباط صلیبی قدامی زانو ،آزمونها و شاخصهای عملکردی ،بازگشت به ورزش
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مقدمه
یکی از مسیرهای ارزیابی وضعیت بازگشت به ورزش ورزشکاران ،بررسی وضعیت عملکرد در آنها
است تا بتوان براساس عملکرد موجود ،جهت طراحی برنامۀ تمرینی اقدام نمود ( ،)1اما چگونگی
انتخاب آزمونهای عملکردی از بین آزمونهای مهم و مقایسۀ آن با عوامل مؤثر در بازگشت به ورزش،
موضوعی است که پرداختن و پاسخگویی به آن مسیر ذکرشده را هموار خواهد ساخت .ازسویدیگر،
منابع گذشته بازگشت ورزشکاران پس از سپری کردن شش تا هشت ماه پس از ترمیم  ACLرا گزارش
کرده اند .با توجه به طوالنیبودن این زمان برای دوری ورزشکار از صحنۀ تمرین و رقابت بهنظر میرسد
که با ارزیابی دقیق عوامل مرتبط همچون قدرت ،دامنۀ حرکتی ،حس عمقی ،آزمونهای عملکردی و
انتخاب مناسب این مجموعه میتوان زمان بازگشت به ورزش ورزشکاران موردنظر را کاهش داد تا
ادامۀ مسیر فعالیت ورزشی این سرمایههای ملی هموارتر و کوتاهتر گردد .این ایده که براساس
ارزیابیهای عملکردی و حرکتی نسبت به طراحی برنامه اقدام گردد میتواند گام مؤثری در راستای
اجرای مناسبتر برنامههای بازگشت به ورزش باشد .پارگی لیگامان صلیبی قدامی زانو )ACL( 1یکی
از آسیب های شایع ورزشکارانی است که تحت فشارهای مختلف مکانیکی در اندام تحتانی میباشند
( .)2،3یکی از روشها برای درمان پارگیهای لیگامان صلیبی قدامی زانو و ترمیم این رباط ،تکینکهای
جراحی است و یکی از معمولترین و بهروزترین تکنیکهای ترمیم این رباط ،برداشت از یکی از
بافتهای همبند مستحکم مانند تاندون عضلۀ چهارسر ،تاندون عضلۀ همسترینگ و یا تاندون آشیل
جهت استحکامبخشیدن به این رباط و کاهش احتمال آسیب مجدد و ترمیم از طریق جراحی میباشد
(.)4،5( )ACLR2
بدیهی است که ورود ورزشکار به این مرحله ،نیاز به ارزیابیهای متعددی دارد .وایل 3و همکاران
( )2013درصدد طراحی برنامهای جهت کاهش امکان آسیب مجدد پس از  ACLRبرآمدند و نشان
دادند که تمرینات مناسب پس از اولین مرحلۀ درمان ،کمک شایانی به بازگشت به ورزش و احتمال
کاهش آسیب مجدد میکند ( .)7،8این پژوهش گواهی است برای اینکه توانایی ورزشکاران با
آزمونهای عملکردی سنجیده شود و چگونگی بازگشت به فعالیت وی تعیین گردد تا ریسک آسیب
مجدد وی کاهش یابد .علیرغم اینکه این پژوهش رویکرد تمرین را بهعنوان مرحلهای برای بازگشت
به ورزش موردتأکید قرار نداده است ،اما در تأکید بر اجرای آزمونهای عملکردی با استفاده از چهار
آزمون عملکردی از مجموع آزمونها ،بهدلیل استفاده از این آزمونها و عدم استفاده از سایر آزمونها
1. Anterior Crutiate Ligament
2. Anterior Crutiate Ligament Reconstruction
3. While
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اشاره نکرده است و این سؤال را در پژوهش حاضر مطرح میسازد که برای اطمینانبخشیدن به میزان
توانایی ورزشکاران ،آیا تنها اکتفا به آزمونهای عملکردی کافی است و یا سایر عوامل مؤثر بر عملکرد
و شاخصهای آن نیز باید موردتوجه قرار گیرد؟ دراینراستا ،فاکتورهای حس عمقی ،دامنۀ حرکتی و
قدرت عضالت بهعنوان معیارهای اصلی شاخصهای عملکرد موردتوجه پژوهشگران میباشد .در
پژوهش حاضر ،سعی بر آن است تا با ارزیابی سه فاکتور اصلی مرتبط با عملکرد ،معیار مناسبی برای
انتخاب آزمونهای عملکردی از بین سایر آزمونها تعیین گردد .مجموعۀ فعالیتهای پژوهشی ذکرشده
نشان میدهد که تمام فعالیتها در مرحلۀ بازگشت به ورزش بر این امر تأکید دارند که تاحدامکان
احتمال وقوع آسیب مجدد کاهش یابد و ورزشکار به سطح عملکردی قبل از آسیب خود و یا نزدیک
به آن بازگردد ،اما پژوهشهای انجامشده تا سال ( ،)2013از یک بستۀ منسجم دربردارندۀ ارزیابی
مشخص و مدون که قابلیت تعیین وضعیت ورزشکار در حد قابلقبول را داشته باشد و نیز تمرینات
مرتبط با ارزیابی و تعیین وضعیت خروج از مرحلۀ تمرینات و بازگشت به ورزش را برخوردار نبوده
است؛ لذا ،درصورت پرداختن به انتخاب برترین آزمونهای عملکردی برای افرادی که سابقۀ جراحی
ترمیم رباط صلیبی قدامی زانو را داشتهاند و نیز تأکید بر تمرینات ،با توجه به ارزیابی انجامشده و
تعیین معیارهای خروج از مرحلۀ تمرینات و بازگشت به ورزش میتوان نسبت به ارائۀ یک مجموعه
شامل :مرحلۀ اجرای آزمونهای عملکردی تا تمرین و اثرسنجی آزمونهای عملکردی و تمرینات
منتخب جهت بازگشت ورزشکار اقدام نمود .از دیگر نکات مهم این پژوهش ،بررسی سنجش اثربخشی
آزمونهای عملکردی با شاخصهای مختلف عملکرد میباشد .یکی از شاخصهای مهم ارزیابی عملکرد،
شاخص قدرت است که با قدرت عضالت عملکننده در مفصل زانو میسر میگردد .شاخصهای مهم
دیگر ،دامنۀ حرکتی و بررسی وضعیت حس عمقی مفصل جهت بازیابی موقعیت مفصل میباشند.
بهدلیل تعداد زیاد آزمونهای عملکردی ،مناسب است که با توجه به ارزیابی قدرت و تعیین ارتباط با
وضعیت اجرای آزمونهای عملکردی ،نسبت به انتخاب آزمونهای مناسب از بین کلیۀ آزمونهایی که
دارای همبستگی باالتری نسبت به سایر آزمونها میباشند استفاده شود (.)9
این پژوهش با هدف کلی بررسی ارتباط بین آزمونها با شاخصهای عملکردی در ورزشکاران با سابقۀ
 ACLRبرای بازگشت به ورزش ،قصد دارد با ارزیابی عوامل مرتبط با عملکرد از طریق شاخصهای
مهم آن که شامل :آزمونهای عملکردی جهت تعیین میزان عملکرد ،شاخص قدرت ،شاخص دامنۀ
حرکتی و شاخص حس عمقی بهعنوان عوامل مهم و اصلی مرتبط با عملکرد ،اقدام به طراحی یک
برنامۀ تمرینی مناسب برای ورزشکاران پس از جراحی ذکرشده نماید .دراینراستا ،بررسی ارتباط
آزمونهای عملکردی منتخب با میزان قدرت عضالت عملکننده ،دامنۀ حرکتی و حس عمقی در
ورزشکاران با سابقۀ  ACLRبهعنوان اهداف اختصاصی موردتوجه میباشند.
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روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات علی ـ مقایسهای است .جامعۀ آماری آن را کلیۀ مردان فوتبالیست بین
 18تا  40سال استان البرز که سابقۀ جراحی رباط صلیبی قدامی مفصل زانو داشتند تشکیل دادند.
پس از بررسی سوابق جراحی آسیبدیدگان ورزشی مراجعهکننده به هیأت پزشکی ورزشی استان
البرز جهت درمان یا پیگیری دریافت غرامت آسیبدیدگی و تماس با آسیبدیدگان ،درمجموع40 ،
نفر از آسیبدیدگان با دارابودن معیارهای ورود به پژوهش موردبررسی قرار گرفتند .شایانذکر است
که برای ارزیابی آزمونهای عملکردی از شش آزمون شامل :یک لی تکپا با هدف مسافت ،سه لی
تکپا با هدف مسافت ،شش متر لیلی تکپا با هدف زمان ،سه لی ضربدری با هدف مسافت ،آزمون
پرش عمودی تکپا و آزمون تی استفاده شد ( .)13،14بهمنظور اندازهگیری شاخصهای مرتبط با
عملکرد نیز داینامومتر الفایت 1برای اندازهگیری قدرت عضالت دورکنندۀ ران ،عضالت نزدیککنندۀ
ران ،چرخانندههای داخلی ران ،چرخانندههای خارجی ران ،بازکنندههای زانو و خمکنندههای زانو
مورداستفاده قرار گرفت ( .)15همچنین ،بهمنظور اندازهگیری دامنۀ حرکتی و حس عمقی از الکترو
گونیامتر شرکت سنجش آزماگستر استفاده شد و جهت اندازهگیری صحت اجرا ،زاویهسنج دستگاه
ایزوکنتیک (ایزی تک) 2ایتالیا در یک مطالعۀ آزمایشی (بر روی  15نفر) جهت بررسی روایی و پایایی
دستگاه مورداستفاده قرار گرفت ( .)r=0/93ذکر این نکته ضرورت دارد که کلیۀ آزمودنیها در سه
مرحله و با ثبت بهترین امتیاز ،تحت آزمونهای عملکردی (شش آزمون) ،ارزیابیهای شاخص قدرت
(شش ارزیابی) ،دامنۀ حرکتی خمشدن زانو و بازسازی زاویه از  90درجه به  135درجه ( 45درجه
بازشدن) قرار گرفتند و نتایج بهدستآمده از طریق ضریب همبستگی پیرسون موردبررسی قرار گرفت
(15ـ.)13
نتایج
در توصیف دادههای این پژوهش که در جدول شمارۀ یک گزارش شده است ،کوچکترین ،بزرگترین،
میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای سن ،قد و وزن شرکتکنندگان ارائه شده است.

1. Laffayet
2. Easy Tech
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جدول 1ـ توصیف متغیرهای سن ،قد و وزن
متغیر

کوچکترين

بزرگترين

میانگین

انحراف استاندارد

سن
قد
وزن

20
163
65

40
197
112

28/4
175/2
75/4

4/8
7/3
9/7

در راستای اهداف پژوهش ،آزمونهای عملکردی با قدرت هریک از گروههای عضالنی عملکننده و
حمایتکنندۀ بخش پروگزیمال ران موردبررسی قرار گرفت .در بررسی ارتباط بین آزمونهای
عملکردی و قدرت عضالت فلکسور زانو ،ارتباط معناداری یافت نشد .نتایج این بررسی در جدول شمارۀ
دو گزارش شده است.
جدول 2ـ نتايج آزمون پیرسون ـ بررسی بین آزمونهای عملکردی و قدرت عضالت خمکنندۀ زانو
متغیر

تعداد

ضريب همبستگی

سطح معناداری

یک لی تکپا (مسافت)
لیلی تکپا (زمان)
سه لی تکپا (مسافت)
سه لی ضربدری (مسافت)
پرش عمودی
آزمون تی (چابکی)

40
40
40
40
40
40

0/14
-0/22
0/04
-0/11
0/09
-0/12

0/377
0/157
0/791
0/498
0/576
0/440

نتايج بوت
استراپ
-0/152 ،0/464
-0/477 ،0/079
-0/239 ،0/328
-0/366 ،0/162
-0/174 ،0/380
0/397 ،0/167

همچنین ،در بررسی ارتباط بین آزمونهای عملکردی با قدرت عضالت بازکنندۀ زانوی ورزشکاران با
سابقۀ  ،ACLRدر آزمونهای یک لی تکپا ،سه لی تکپا ،سه لی ضربدری و آزمون تی ،رابطۀ معناداری
مشاهده نگردید .هرچند ،دو آزمون یک لی تکپا (زمان) و پرش عمودی دارای ارتباط معناداری بودند.
نتایج ضریب همبستگی پیرسون در جدول شمارۀ سه نشان داده شده است.
جدول 3ـ نتايج آزمون پیرسون در بررسی ارتباط بین آزمونهای عملکردی با قدرت عضالت بازکنندۀ زانو
متغیر
یک لی تکپا (مسافت)
لیلی تکپا (زمان)
سه لی تکپا (مسافت)
سه لی ضربدری (مسافت)
پرش عمودی
آزمون تی (چابکی)

تعداد

ضريب همبستگی

سطح معناداری

نتايج بوت استراپ

40
40
40
40
40
40

0/06
-0/32
0/08
0/23
0/42
-0/28

0/694
0/043
0/613
0/154
0/006
0/076

-0/232 ،0/312
-0/565 ،-0/047
-0/250 ،0/360
-0/117 ،0/493
0/127 ،0/645
-0/559 ،-0/018
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عالوهبراین ،در بررسی ارتباط بین آزمونهای عملکردی (یک لی تکپا با هدف زمان ،سه لی ضربدری،
پرش عمودی و آزمون تی) با قدرت عضالت دورکنندۀ ران ورزشکاران با سابقۀ  ACLRنیز رابطۀ
معناداری گزارش نشد .شایانذکر است که دو آزمون لیلی تکپا و سه لی تکپا ،دارای ارتباط معناداری
با قدرت عضالت دورکنندۀ ران بودند .نتایج ضریب همبستگی پیرسون در جدول شمارۀ چهار نشان
داده شده است.
جدول 4ـ نتايج آزمون پیرسون در بررسی ارتباط بین آزمونهای عملکردی با قدرت عضالت دورکنندۀ ران
متغیر
لیلی تکپا (مسافت)
لیلی تکپا (زمان)
سه لی تکپا (مسافت)
لیلی ضربدری (مسافت)
پرش عمودی
آزمون تی (چابکی)

تعداد

ضريب همبستگی

سطح معناداری

نتايج بوت استراپ

40
40
40
40
40
40

-0/47
0/14
-0/46
-0/06
-0/09
-0/23

0/002
0/366
0/002
0/686
0/546
0/140

-0/660 ،-0/290
0/394 ،-0/088
-0/251 ،-0/670
0/207 ،-0/344
0/208 ،-0/370
-0/522 ،0/019

بررسی ارتباط بین آزمونهای عملکردی با قدرت عضالت نزدیککنندۀ ران ورزشکاران با سابقۀ
 ACLRنیز رابطۀ معناداری را گزارش نکرد .نتایج ضریب همبستگی پیرسون در جدول شمارۀ پنج
ارائه شده است.
جدول 5ـ نتايج آزمون پیرسون در بررسی ارتباط بین آزمونهای عملکردی و قدرت عضالت نزديککنندۀ ران

متغیر
لیلی تکپا (مسافت)
لیلی تکپا (زمان)
سه لی تکپا (مسافت)
لیلی ضربدری (مسافت)
پرش عمودی
آزمون تی (چابکی)

تعداد

ضريب همبستگی

سطح معناداری

نتايج بوت استراپ

40
40
40
40
40
40

0/13
-0/13
0/14
0/21
0/26
-0/24

0/402
0/402
0/377
0/181
0/105
0/132

-0/132 ،0/434
-0/388 ،0/132
-0/105 ،0/426
-0/142 ،0/512
-0/049 ،0/551
-0/536 ،0/070

این بررسی در ارتباط بین آزمونهای عملکردی با قدرت عضالت چرخانندۀ خارجی ران ورزشکاران با
سابقۀ  ،ACLRرابطۀ معناداری را نشان نداد .نتایج ضریب همبستگی پیرسون در جدول شمارۀ شش
گزارش شده است.
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جدول 6ـ نتايج آزمون پیرسون در بررسی ارتباط بین آزمونهای عملکردی و قدرت عضالت چرخانندۀ
خارجی ران
متغیر
لیلی تکپا (مسافت)
لیلی تکپا (زمان)
سه لی تکپا (مسافت)
لیلی ضربدری (مسافت)
پرش عمودی
آزمون تی (چابکی)

تعداد

ضريب همبستگی

سطح معناداری

نتايج بوت استراپ

40
40
40
40
40
40

-0/16
-0/10
-0/20
-0/11
-0/09
-0/18

0/315
0/510
0/205
0/480
0/554
0/252

-0/416 ،0/152
-0/322 ،0/148
-0/455 ،0/099
-0/360 ،0/145
-0/426 ،0/203
-0/415 ،0/076

عالوهبراین ،ارتباط بین آزمونهای عملکردی منتخب با قدرت عضالت چرخانندۀ داخلی ران
ورزشکاران با سابقۀ  ACLRنیز موردبررسی قرار گرفت و رابطۀ معناداری در این مورد بهدست نیامد.
این نتایج در جدول شمارۀ هفت نشان داده شده است.
جدول 7ـ نتايج آزمون پیرسون در بررسی ارتباط بین آزمونهای عملکردی با قدرت عضالت چرخانندۀ
داخلی ران در ورزشکاران با سابقۀ ACLR
متغیر
لیلی تکپا (مسافت)
لیلی تکپا (زمان)
سه لی تکپا (مسافت)
لیلی ضربدری (مسافت)
پرش عمودی
آزمون تی (چابکی)

تعداد

ضريب همبستگی

سطح معنی داری

نتايج بوت استراپ

40
40
40
40
40
40

0/21
-0/17
0/17
0/05
0/18
0/04

0/190
0/279
0/271
0/729
0/251
0/808

0/537 ،-0/084
0/074 ،-0/425
0/489 ،-0/112
0/374 ،-0/295
0/451 ،-0/119
0/300 ،-0/231

یکی دیگر از شاخصهای مهم عملکرد بهویژه در ورزشکاران با سابقۀ ترمیم رباط صلیبی قدامی زانو،
حس عمقی است که در این پژوهش از طریق بازسازی زاویه در مفصل زانو موردتوجه قرار گرفته است.
بررسی ارتباط بین آزمونهای عملکردی (بهغیر از پرش عمودی) با حس عمقی مفصل زانوی
ورزشکاران با سابقۀ  ،ACLRنشان از نبود رابطۀ معنادار بین آنها دارد .نتایج ضریب همبستگی
پیرسون در جدول شمارۀ هشت نشان داده شده است.
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جدول 8ـ نتايج آزمون پیرسون در بررسی ارتباط بین آزمونهای عملکردی و حس عمقی مفصل زانو در
ورزشکاران با سابقۀ ACLR
متغیر
یک لی تکپا (مسافت)
لیلی تکپا (زمان)
سه لی تکپا (مسافت)
سه لی ضربدری (مسافت)
پرش عمودی
آزمون تی (چابکی)

تعداد

ضريب همبستگی

سطح معنی داری

نتايج بوت استراپ

40
40
40
40
40
40

-0/007
0/178
0/035
0/043
-0/32
0/21

0/965
0/271
0/828
0/794
0/043
0/182

0/349 ،-230
0/522 ،-0/026
0/366 ،0/216
0/314 ،-0/296
-0/075 ،-0/487
0/531 ،-0/009

شاخص مهم بعدی ،دامنۀ حرکتی مفصل زانو در ارزیابیهای مرحلۀ بازگشت به ورزش ورزشکاران
است .بررسی ارتباط بین آزمونهای عملکردی با میزان دامنۀ حرکتی مفصل زانوی ورزشکاران با
سابقۀ  ،ACLRارتباط معناداری را (بهغیر از آزمون سه لی تکپا) نشان نداد .نتایج این ضریب
همبستگی در جدول شمارۀ نه نشان داده شده است.
جدول 9ـ نتايج آزمون پیرسون در بررسی ارتباط بین آزمونهای عملکردی با دامنۀ حرکتی مفصل زانو در
ورزشکاران با سابقۀ ACLR
متغیر
یک لی تکپا (مسافت)
لیلی تکپا (زمان)
سه لی تکپا (مسافت)
سه لی ضربدری (مسافت)
پرش عمودی
آزمون تی (چابکی)

تعداد

ضريب همبستگی

سطح معنی داری

نتايج بوت استراپ

40
40
40
40
40
40

0/34
-0/25
0/35
0/13
0/17
0/01

0/032
0/107
0/026
0/416
0/289
0/953

0/571 ،0/064
0/037 ،-0/566
0/602 ،0/075
0/539 ،-0/311
0/534 ،-0/261
0/371 ،-0/350

بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر و معرفی بستۀ پیشنهادی ،سعی بر آن است تا عوامل اصلی و شاخصهای مهم
مرتبط با ارزیابی عملکرد جهت بازگشت به ورزش ورزشکاران موردتوجه قرار گیرد .دراینراستا ،به
بررسی ارتباط بین آزمونهای عملکردی با برخی شاخصهای عملکرد پرداخته شد.
در بررسی ارتباط بین آزمونهای عملکردی و شاخص قدرت ایزومتریک عضالت عملکننده و درگیر
در عملکرد مفصل زانو مشخص شد که در زیرفرض اول ،کلیۀ آزمونهای عملکردی با شاخص قدرت
خمکنندههای مفصل زانو ،دارای تأثیر معناداری نبودند (جدول شمارۀ دو) .نکتۀ قابلتوجه در این
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ارزیابی ،اهمیتدادن به قدرت عضالت درگیر در مفصل زانو ،مستقل از عملکرد و مهارت است و در
پژوهشهای اخیر نیز در ارزیابیهای بازگشت به ورزش ،ارزیابی قدرت بهعنوان یک شاخص مستقل
مدنظر بوده است.
نتایج (جدول شمارۀ سه) نشان داد که آزمونهای سه لی تکپا مبتنی بر زمان و پرش عمودی دارای
ارتباط معنادار با قدرت عضالت بازکنندۀ زانو بود و سایر آزمونهای عملکردی با قدرت بازکنندههای
مفصل زانو ارتباط معناداری نداشتند .نتایج بهدستآمده ،اهمیت قدرت و احتمال درگیری قدرت در
فعالیتهای توانی ،بهویژه در آزمون سه لی تکپا که مبتنی بر زمان است و زمان یک عامل مهم در
توان انفجاری عضالت میباشد را توجیه میکند .همچنین ،استراتژی پرش عمودی که بهعنوان ارزیابی
یک عامل توانی موردتوجه است میتواند ارتباط معنادار و مثبت بین این آزمون با قدرت بازکنندههای
زانو را توجیه کند.
همچنین ،یافتهها (جدول شمارۀ چهار) حاکی از این بود که دو آزمون عملکردی یک لی تکپا و سه
لی تکپا مبتنی بر مسافت ،دارای ارتباط معناداری با قدرت عضالت دورکنندۀ ران بودند و سایر
آزمونهای عملکردی ارتباط معناداری با این شاخص از قدرت نداشتند .در بررسیهای حفظ ثبات
اندام تحتانی نشان داده شده است که دورکنندههای ران بهعنوان استراتژی حمایتی ،بهویژه زمانی که
یک اندام جهت کنترل ثبات وضعیت استاتیک و دینامیک مفصل زانو در ارتباط است مطرح میباشند.
احتمال وجود این ارتباط ،استفاده از این استراتژی را در دو آزمون مطرحشده تقویت میکند ،اما در
بررسی مجموع آزمونهای عملکردی ،ارتباط قوی و معناداری با شاخص قدرت عضالت دورکنندۀ
مفصل ران بهعنوان حمایتکنندههای پروگزیمال زانو دیده نمیشود .این موضوع ،مشخصکنندۀ
احتمالی توجه مستقل و منفک از عملکرد به آزمونها و شاخصهای قدرت است.
عالوهبراین ،یافتهها حاکی از این بودند که هیچیک از آزمونهای عملکردی ،ارتباط معناداری با شاخص
قدرت عضالت نزدیککنندۀ ران ،قدرت عضالت چرخانندۀ خارجی ران و قدرت عضالت چرخانندۀ
داخلی ران ندارد (جداول شمارۀ پنج و هفت) .یکی از عوامل حمایتی عضالنی بخش پروگزیمال مفصل
زانو ،مجموعۀ حمایتی عضالت بخش داخلی ،خارجی و چرخانندههای ران میباشد که میتواند در
ثبات دینامیک و استاتیک مفصل زانو ایفای نقش کند .علیرغم توجه به این نکته ،توجه مستقل و
منفک از عملکرد به عامل قدرت در حمایت مفصل زانو ،از نتایج بررسی ارتباط در این زیرفرض
میباشد که اهمیت بیشتری پیدا میکند .بهعبارتدیگر ،علیرغم وجود ارتباط و اندازههای اثر کوچک
و متوسط در ارتباطسنجی قدرت و عملکرد ،بررسی ارتباطی نشان میدهد که بهطور عمده ،ارزیابی
عملکرد باید منفک و مستقل از ارزیابی قدرت و بالعکس صورت پذیرد و ایندو هریک بهتنهایی از
عوامل مهم در تعیین وضعیت ورزشکار در ورود به مرحلۀ بازگشت به ورزش میباشند .دراینزمینه،
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کالرک 1و لوست 2به بررسی تأثیر عوامل مرتبط با عملکرد پرداختند؛ با طرح این موضوع که در فازهای
اولیه ،هریک از عوامل مشخص در عملکرد مانند قدرت ،بهصورت محض در طول و تنش عضله
موردتقویت قرار میگیرد ،اما در فازهای انتهایی جهت دستیابی به عمکلرد اصلی ،ترکیب این عوامل
در طراحی یک برنامۀ توانمند در رسیدن به عملکرد مناسب توجیهپذیر است .این مهم نیز تأکید ویژه
و مشخص بر شاخص قدرت را تأیید کرده و موردتوجه قرار میدهد .شایانذکر است که احتماالً ،این
شاخص در فازهای بعدی تمرینات از عوامل مرتبط با عملکرد خواهد بود.
در نتایج پژوهش کروز 3و همکاران ( ،)2012عوامل قدرت ،ساختار عصبی ـ عضالنی ،حس عمقی و
دامنۀ حرکتی بهعنوان شاخصهای اصلی مرحلۀ بازگشت به ورزش تعریف شدهاند ( .)1در این پژوهش
نیز همانند پژوهش حاضر ارزیابی قدرت ،مستقل از سایر عوامل مرتبط با مرحلۀ بازگشت به ورزش و
عملکرد موردتوجه قرار گرفته است .هرچند که در پژوهش ال ام کروز و همکاران ،عامل عملکرد به
حس عمقی ،عملکرد عصبی ـ عضالنی و دامنۀ حرکتی محدود شده و فعالیتهای عملکردی موردتوجه
نبوده است ،اما استفاده از تمرینات قدرتی ،توسعۀ دامنۀ حرکتی و حس عمقی را موردتوجه قرار داده
است (که میتواند بخشی از عملکرد را شامل شود) ،اما در پژوهش حاضر بهصورت مستقیم به بررسی
وضعیت آزمونهای مشخص عملکردی براساس یافتههای رید 4و همکاران ( )13( )2007پرداخته
شده است .کاریسون 5و همکاران ( )2012نیز در پایاییسنجی برخی از آزمونهای عملکردی در
فعالیتهای جسمانی ،علیرغم توجه به عملکرد ،اشارهای به توسعۀ قدرت در نوتوانی پس از آسیبهای
زانو داشتند ( .)16مجموعۀ مطالعات اخیر نشان میدهد که بستۀ مناسب حمایتی در مفصل زانو،
بهویژه در مرحلۀ بازگشت به ورزش ،بر توسعۀ قدرت و عملکرد بهصورت مشخص و مجزا تأکید دارد.
هرچند ،مطالعاتی مانند پژوهش پاز 6و همکاران ( ،)2011تأکید بر استفاده از بریسهای حمایتی و
عملکردی (مانند بریس خمکنندۀ زانو بهعنوان بریس فعال) را در نوتوانی پس از  ACLRمؤثر دانستهاند
( ،)17اما ذکر این نکته اهمیت دارد که ورزشکاران در بازگشت به ورزش ،در استفاده از بریس
محدودیتهای قابلتوجهی را در عملکرد نشان خواهند داد که درصورت امکان ،بازگشت ایمنتر بدون
وسایل کمکی ترجیح داده میشود .این موضوع در پژوهش نوئل 7و همکاران ( )13نیز موردتوجه قرار
گرفته است که با استفاده از آزمونهای عملکردی و توجه به عوامل مرتبط با عملکرد ،امکان رهایی
1. klark
2. luset
3. Kruse
4. Reid
5. Karison
6. Pas
7. Noel
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افراد جراحیشده از بریس بهدلیل نیاز این افراد به عملکرد مستقل و بدون حمایت مورد توجه قرار
گرفته است .
در جمعبندی تفسیر فرضیۀ صفر دوم حائزاهمیت است که به استقالل بررسی قدرت و عملکرد توجه
شود .هرچند ،طبق نتایج بهدستآمده در برخی از بخشها ،اندازۀ اثر کوچک تا متوسط در نتایج
همبستگی و بررسی اندازۀ اثر مشخص میشود ،اما بهدلیل گزارش عدم وجود ارتباط معنادار در
مجموعۀ ارتباطسنجی بین قدرت عضالت مرتبط با عملکرد مفصل زانو و عملکرد میتوان هریک از
عوامل را به عنوان عامل اصلی در کنترل وضعیت بازگشت به ورزش ورزشکاران لحاظ کرد .ذکر این
نکته ضرورت دارد که توجه به این عوامل بهصورت مستقل در طراحی تمرینات فاز بازگشت به ورزش
از اهمیت ویژهای برخوردار خواهد بود.
عالوهبراین ،نتایج ضریب همبستگی پیرسون (جدول شمارۀ هشت) نشان داد که بین آزمونهای
عملکردی و حس عمقی مفصل زانو ،ارتباط معناداری وجود ندارد .هرچند که تنها آزمون عملکردی
پرش عمودی تکپا بهصورت منفی و معنادار با حس عمقی رابطه داشته است .این نتایج نشاندهندۀ
احتمال ارزیابی منفک عملکرد از حس عمقی میباشد .در ارزیابی آزمونهای عملکردی ،صحت اجرای
عملکرد موردتوجه نیست ،بلکه کسب رکورد و یا حداکثر مسافت بهدستآمده موردتوجه میباشد.
نتایج کسبشده از آزمونهای عملکردی ،نشان از نحوۀ عملکرد و ایجاد معیاری برای ورود به بخش
تمرینات عملکردی و بازگشت به ورزش دارد و احتماالً ،عدم ارتباط معنادار آزمونهای عملکردی با
شاخص حس عمقی ،نشاندهندۀ کنترل مشخص و مجزای عامل حس عمقی از وضعیت مفصل
بهصورت مستقل و ایزوله میباشد .با بهکارگیری تمرینات ترکیبی در یک برنامۀ ترکیبی عملکردی،
احتمال تغییر روند در ارتباط این دو عامل وجود خواهد داشت .ازآنجاکه پژوهشهای اخیر همانند
بررسی شاخص قدرت ،نشاندهندۀ نگاه مستقل به عوامل مرتبط با بازگشت به ورزش در مرحلۀ ورود
ورزشکار به این فاز است؛ لذا ،استقالل در بررسی حس عمقی بهعنوان شاخص ،با توجه ویژه و مشخصی
این عامل را موردتوجه قرار میدهد .در پژوهش وایت )2013( )7( 1که پس از ارزیابی عملکرد نسبت
به ارزیابی مناسبتر عملکرد عصبی ـ عضالنی اشاره میکند ،بهصورت مستقل از هم به ارزیابی این دو
عامل میپردازد .هرچند که نتایج پژوهش حاضر در مقایسه با یافتههای وایل 2و همکاران ،نشاندهندۀ
افتراق در اندازهگیری دو عامل عملکرد عصبی ـ عضالنی (شاخص حس عمقی بهعنوان عملکرد عصبی
ـ عضالنی) میباشد ،اما ارتباط اندک این عامل بهدلیل استناد وایل و همکاران جهت ارزیابی مناسبتر
عملکرد عصبی ـ عضالنی پس از انجام ارزیابیهای عملکردی ،اندازۀ اثر کم تا متوسط در یافتههای
1. White
2. while
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پژوهش حاضر را توجیه میکند .همچنین ،استفانی ال و همکاران ( ،)18( )2013هارتیگان 1و همکاران
( )11( )2012و کاراسل 2و همکاران ( ،)5( )2010همگی بهصورت مشخص ،ارزیابی حس عمقی
بهعنوان شاخصی بر عملکرد عصبی ـ عضالنی در بررسی اطالعات و ورود ورزشکاران به مرحلۀ بازگشت
به ورزش بهصورت مستقل را موردتأکید قرار دادند .عملکرد عصبی ـ عضالنی شاید بهتنهایی در ارتباط
مستقیم با اندازهگیری عملکرد نباشد ،اما آکادمی ملی طب ورزشی ایاالت متحده در طراحی
پروتوکولهای خود با اشارۀ جدی به ارزیابی و توسعۀ عملکرد عصبی ـ عضالنی از جمله حس عمقی
بهعنوان زیرساخت توسعۀ قدرت ،کنترل ثبات و جلوگیری از حرکات جبرانی در اجرای عملکرد اشاره
میکند .بدیهی است که ارزیابی مستقل و مشخص این عامل مهم ،نهتنها درجهت ارزیابی چگونگی
ورود ورزشکار به فاز بازگشت به ورزش کمک خواهد کرد ،بلکه در طراحی تمرینات این مرحله و
چگونگی ورود به تمرینات عصبی ـ عضالنی و ایجاد مشخصات صحیح در کنترل این عامل نقش مهمی
را ایفاد خواهد نمود .این موضوع در پژوهش سان 3و همکاران ( )2015بهصورت کامالً مشخص عنوان
شده است که در ارزیابی تفاوتهای دو اندام ،مشخصاً عامل کنترل عصبی ـ عضالنی در نمونههای
تحتبررسی ،نشان از جلوگیری از عوامل جبرانی در کنترل ساختار ثباتدهنده دارد ()19؛ لذا ،توجه
به ویژگی خاص عملکرد عصبی ـ عضالنی و بهعنوان نمونه ،شاخص حس عمقی میتواند در کنترل
نابرابری اندامها نقش مهمی را ایفاد نماید .عالوهبراین ،تعیین معیارهای مشخص این عامل برای ارزیابی
نقطۀ شروع و چگونگی توسعۀ این فاکتور مهم بهصورت مستقل ،حائزاهمیت میباشد.
درمجموع ،میتوان نتیجه گرفت که عامل حس عمقی نیز مانند عامل قدرت ،یکی از عوامل مستقل
در بررسی وضعیت ورزشکار کاندید ورود به مرحلۀ بازگشت به ورزش خواهد بود .هرچند که اندازۀ
تأثیرات کم تا متوسط نشان از ارتباط نامحسوس این عامل با عملکرد دارد ،اما ارزیابی مشخص این
عامل میتواند درجهت توسعۀ ارزیابی مرحلۀ بازگشت به ورزش مؤثر باشد.
نتایج این پژوهش در بررسی ارتباط بین آزمونهای عملکردی و میزان دامنۀ حرکتی (جدول شمارۀ
نه) نشان داد که بین سه آزمون عملکردی (یک لی تکپا مبتنی بر مسافت ،سه لی تکپا مبتنی بر
مسافت و پرش عمودی) ،ارتباط معناداری با دامنۀ حرکتی وجود دارد ،اما این عامل با سه آزمون دیگر
(شش متر لیلی تکپا مبتنی بر زمان ،سه لی ضربدری مبتنی بر مسافت و آزمون تی) ارتباط معناداری
ندارد .با دقتنظر در آزمونهای مرتبط با دامنۀ حرکتی میتوان دریافت آزمونهایی که در آنها زمان
مطرح نبوده و رکورد براساس مسافت تعیینشده دارای ارتباط با عامل دامنۀ حرکتی بوده است ،این
موضوع شاید بهدلیل نبود فرصت کافی در آزمونهای مبتنی بر زمان برای کسب حداکثر رکورد (در
1. Hartigan
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حداقل زمان ممکن) و عدم فرصت مناسب برای استفاده از دامنۀ مطلوب یا حداکثر دامنۀ حرکت
موردنیاز در مفصل زانو باشد .هرچند که اوج تنش در حداکثر دامنۀ حرکتی ،نشان از عملکرد مناسب
مفصل دارد ،اما در ورزشکاران با سابقۀ  ،ACLRاحتمال افزایش زمان برای استفادۀ کامل از اوج تنش
در حداکثر طول و دامنۀ حرکتی وجود خواهد داشت .عالوهبراین ،عدم وجود ارتباط معنادار بین
آزمونهای وابسته به زمان و سه لی ضربدری نشان میدهد که علیرغم توسعه در کنترل عصبی ـ
عضالنی ،احتماالً ،نمونهها بهدلیل داشتن مراحل جبرانی جهت کنترل ثبات دینامیک مفصل زانو
نسبت به استفادۀ حداکثری از دامنۀ حرکتی در اجرای عملکرد محتاط میباشند .در ادامه ،اشاره به
نوع آزمونهای عملکردی که ماهیتاً از حداکثر دامنۀ حرکتی در اجرا استفاده نمیکنند نیز میتواند
بهعنوان یکی از عوامل مهم در عدم ارتباط سه آزمون عملکردی با دامنۀ حرکتی باشد .این موضوع
نیز ارزیابی مشخص دامنۀ حرکتی را در پیشنهاد بستۀ ارزیابی ورزشکار جهت ورود به فاز بازگشت به
ورزش تأیید میکند .ارزیابی دامنۀ حرکتی بهعنوان یک شاخص مستقل ،علیرغم وجود ارتباط بین
سه آزمون از مجموعه آزمونهای عملکردی ،مهم قلمداد میشود.
دراینراستا ،رازی و همکاران ( )2014با بررسی سوابق وضعیت مفصل زانو از طریق پرسشنامههای
عملکردی زانو  ،وضعیت عملکرد زانو از جمله دامنۀ حرکتی طبیعی در فعالیتهای روزمره را موردتوجه
قرار دادند ( .)20الیاس )2015( 1نیز در ارزیابی مشخص دامنۀ حرکتی و تغییرات آن متعاقب بررسی
وضعیت عملکردی و عملکرد عصبی ـ عضالنی ،به اهمیت توسعۀ دامنۀ حرکتی در بازگشت به ورزش
ورزشکاران تأکید نمود ( .)21این موضوع که دامنۀ حرکتی بهعنوان یکی از شاخصهای مستقل
موردنیاز ورزشکار جهت ورود به مرحلۀ بازگشت به ورزش مورداهمیت است ،با توجه به تأثیرات اندک
و متوسط این شاخص با عملکرد ،نشان از ارتباط هرچند ضعیف در مراحل توسعۀ عملکرد دارد.
بهطورکلی ،میتوان اظهار کرد که این عامل نسبت به سایر عوامل (قدرت و حس عمقی) ارتباط
بیشتری با عملکرد دارد ،اما در بخش مهمی نیز عدم ارتباط معنادار بین آزمونهای عملکردی (شاخص
عملکرد) با شاخص دامنۀ حرکتی به چشم میخورد .علیرغم نبود ارتباط معنادار در یک بخش و
وجود ارتباط معنادار در بخش دیگر ،ابتدا شاخص دامنۀ حرکتی برای فاز بازگشت به ورزش بهعنوان
یک عامل مستقل در نظر گرفته میشود که با همکاری سایر عوامل همچون عملکرد ،حس عمقی و
قدرت میتواند بهصورت مرکب در توسعۀ تواناییهای یک ورزشکار جهت بازگشت به محدودۀ قبل از
جراحی و شاید مناسبتر از قبل کمک کند .بدیهی است که عدم ارتباط این عامل در بخشی نیاز به
نگاه مستقل را در توسعه در روند مرحلۀ بازگشت به ورزش تاکید می نماید .با توجه به اطالعات
بهدستآمده میتوان اظهار کرد که در ارزیابی بازگشت به ورزش ،عملکرد میدانی و شاخصهای قدرت،
1. Elias
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Abstract
Athletes return to sport requires a complete assessment of performance. The aim
of this study was to investigate the relationship between test (four hop tests, single
leg vertical jump and T test) and performance indicators in athletes with a history
of knee anterior cruciate ligament repair to return to the sport. Subjects 40 football
players with an average age of 28.4, height 175.2 and the weight of 75.4 were last
at of reconstruction surgery. Six criteria for the functional test of strength, range
of motion and knee proprioception and indicators to evaluate the sensitivity of
each test method was evaluated by Pearson correlation coefficient. Assessing
between test and indicator showing significant correlation between the tests and
there are no performance indicators in the samples. In return to sport phase,
functional tests and indexes, range of motion and proprioception, each individual
must be considered in evaluating the athletes return to sport.
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