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مطالعات طب ورزشی

تأثیر برنامۀ جامع گرمکردن  11+اصلاحشده بر پیشگیری از آسیبهای اندام
تحتانی و مچ پای فوتبالیستهای مرد جوان
فاطمه خیرالدین ،1هومن مینونژاد ،2محمدحسین علیزاده
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 .1دانشجوي دکتري حرکات اصلاحي ،دانشگاه تهران
 .2استادیار بهداشت و طب ورزشي ،دانشگاه تهران

*1

 .3استاد بهداشت و طب ورزشي ،دانشگاه تهران
تاريخ دريافت2939/22/29 :

تاريخ پذيرش2931/10/12 :

چکیده
در سالهای اخیر ،فیفا برنامۀ گرمکردن  22+را با هدف پیشگیری از آسیب در فوتبال توسعه داده است .نتايج مطالعات
پیشین ،بیانگر عدم کاهش معنادار آسیب مچ پا پس از اجرای اين برنامه میباشد؛ بنابراين ،پژوهش حاضر با هدف
بررسی تأثیر برنامۀ گرمکردن  22+اصلاحشده همراه با تختۀ تعادل بر پیشگیری از آسیبهای اندام تحتانی و مچ پای
فوتبالیستهای مرد انجام شد .جهت انجام پژوهش 222 ،فوتبالیست مرد جوان لیگ جوانان تهران به دو گروه 22+
اصلاحشده و کنترل تقسیم شدند .نتايج نشان میدهد که درمجموع ،بازيکنان گروه مداخله بهشکل معناداری آسیب
کمتری نسبت به بازيکنان گروه کنترل داشتهاند ،اما میزان بروز آسیبهای مچ پای بازيکنان گروه مداخله نسبت به
بازيکنان گروه کنترل ،با وجود کاهش  10/00درصدی ،معنادار نمیباشد .با توجه به نتايج پیشنهاد میگردد مطالعات
بیشتری درمورد اضافهشدن تمرينات تختۀ تعادل به برنامۀ  22+صورت گیرد.
واژگان کلیدی :فوتبال ،برنامۀ گرمکردن  ،22+تختۀ تعادل ،پیشگیری از آسیب

* نویسنده مسئول

Email: h.minoonejad@ut.ac.ir
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مقدمه
در عصر حاضر ،ورزش فوتبال بهدليل جذابيتهاي خاص آن ،یكي از بيشترین جمعيتهاي ورزشي
در دنيا ( 272ميليون نفر) را تشكيل ميدهد ( )1و در زمرۀ ورزشهاي برخوردي طبقهبندي
ميشود .پربرخوردبودن ورزش فوتبال بههمراه افزایش روزافزون جمعيت مشتاق به این ورزش،
احتمال بروز آسيب را نيز افزایش ميدهد؛ بهطوريکه دراور 1و فولر ،)2222( 2فوتبال را با بيش از
 712آسيب در هر  122هزار ساعت فعاليت ،بهعنوان پرآسيبترین حرفه در کشور انگلستان معرفي
کردهاند ( .)2بهدليل شيوع بالاي آسيب در این ورزش ،هزینههاي زیادي براي بازگرداندن سلامتي
بازیكن آسيبدیده بر تيمها تحميل ميشود .همچنين ،در برخي از آسيبها ممكن است بازیكن
آسيبدیده براي بهبودیافتن ،مجبور به استراحتهاي بيش از یک ماه شود که این زمان ازدسترفته
در فوتبال امروز ،بهلحاظ اقتصادي مقرونبهصرفه نميباشد؛ ازاینرو ،پژوهشگران بسياري به بررسي
تأثير برنامههاي پيشگيرانه از آسيب پرداختهاند .تعدادي از پژوهشگران ،تمرینات گرمکردن را جهت
پيشگيري از آسيب طراحي کردهاند (5ـ .)3شایانذکر است که برنامههاي گرمکردن ،از متداولترین
برنامههاي پيشگيريکننده از آسيب در فوتباليستها ميباشد که یكي از متداولترین آنها با نام
" ،"11+توسط مرکز پژوهش و ارزیابيهاي فيفا 3و با همكاري مرکز مطالعات و آسيبهاي ورزشي
اوسلو 4و مرکز طب ورزشي و ارتوپدي سانتيا مونيكا 5طراحي شده است ( .)6این برنامه هماکنون
توسط بسياري از کشورها از جمله ایران استفاده ميشود .دراینراستا ،سوليگارد 6و همكاران ()2222
به بررسي تأثير این برنامه در فوتباليستهاي زن غيرحرفهاي در دامنۀ سني 17ـ 13سال پرداختند.
نتایج این پژوهش نشان داد که درمجموع ،بروز آسيبها در گروه تجربي 32 ،درصد کمتر از گروه
کنترل بوده است ( .)7سيلورز 7و همكاران ( )2214نيز به بررسي این برنامه در بازیكنان مرد فوتبال
دانشگاهي پرداختند و کاهش ميزان بروز کلي آسيب و زمان ازدسترفته را گزارش نمودند (.)2
در ایران نيز زارعي ( )1331به بررسي اثر این برنامه در مردان جوان پرداخت و کاهش معناداري را
در آسيبهاي کلي مشاهده کرد ( .)3تأثير برنامۀ  ،11+گویاي کاهش معنادار آسيبهاي اندام
تحتاني ميباشد ،اما ازسويدیگر ،نتایج پژوهش سوليگارد و همكاران ( ،)7( )2222زارعي ()1331
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( )3و لانگو 1و همكاران ( ،)12( )2212عدم کاهش آسيب در مچ پا را پس از اجراي برنامۀ 11+
نشان داده است؛ درحاليکه شيوع بسيار بالاي آسيبهاي مچ پا در رشتۀ فوتبال مشاهده ميشود.
چندین پژوهش با هدف پيشگيري و کاهش آسيب در مچ پا انجام شده است ( )11،12که در بيشتر
این مطالعات ،انجام تمرینات عصبي ـ عضلاني با استفاده از تختۀ تعادل ،از مهمترین تمرینات جهت
پيشگيري و توانبخشي آسيب مچ معرفي شده است .علاوهبراین ،در یک مطالعۀ مروري ،هرمن 2و
همكاران ( )2212به بررسي تأثير تمرینات عصبي ـ عضلاني بدون استفاده از وسایل در ميزان
آسيبهاي اندام تحتاني پرداختند و گزارش کردند که بهغير از پژوهش لابلا 3و همكاران ( ،)2212در
هيچیک از برنامههاي دیگر ،کاهش معنادار آسيب در مچ پا مشاهده نميشود ( . )13مطالعات
متعددي نشان ميدهند که تمرینات تختۀ تعادل موجب بهبود حس عمقي زانو و مچ پا و نيز تعادل
ایستا و پویا ميگردد (16ـ ،)14اما نبود تمرینات عصبي ـ عضلاني با استفاده از تختۀ تعادل در
برنامۀ  11+مشاهده ميشود و شاید علت عدم اثرگذاري معنادار برنامۀ  11+بر کاهش آسيبهاي مچ
پا ،همين امر باشد.
براساس مطالب عنوانشده و با توجه به عدم کاهش معنادار آسيبهاي مچ پا توسط برنامۀ تمریني
 11+در مطالعات گذشته و شيوع بالاي آسيبهاي مچ پا در فوتبال ،پژوهشگر در نظر دارد جهت
رفع نواقص گزارششده در پژوهشهاي پيشين ،اقدام به اصلاح برنامۀ  11+کرده و تمرینات تختۀ
تعادل را که در مطالعات قبلي اثربخشي آنها در پيشگيري از آسيبهاي مچ پا مشخص شده است،
به این برنامۀ تمریني اضافه نماید؛ لذا ،هدف از پژوهش حاضر ،بررسي تأثير تمرینات  11+بههمراه
تمرینات تختۀ تعادل بر ميزان آسيبهاي اندام تحتاني و مچ پاي فوتباليستها ميباشد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات موردي ميباشد که در آن بـه بررسـي تـأثير برنامـۀ گـرمکـردن 11+
بههمراه تمرینات تختۀ تعادل بر آسيبهاي اندام تحتاني و بهویژه مچ پاي فوتباليستهاي مرد جوان
پرداخته شده است .جامعۀ آماري پژوهش را  111فوتباليست مرد  14تا  12سال باشگاه برق کـه در
ليگ جوانان تهران مشغول به بازي بودند (نمونه گيري بهصورت دردسترس) ،تشكيل دادنـد کـه در
دو گروه تمریني  11+اصلاحشده (تمرینات 11+بههمراه تمرینات تختۀ تعادل) ( 54نفر) و گرمکردن
عادي ( 57نفر) تقسيم شدند .شـایانذکر اسـت کـه نمونـههـاي پـژوهش طـي شـش مـاه گذشـته،
آسيبدیدگي نداشتند (.)17
1. Longo
2. Herman
3. Labella
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پيش از آغاز برنامۀ تمریني ،از مربيان تيم مداخلۀ تمریني دعوت گردید تا براي آشنایي با برنامۀ
تمریني ،در یک جلسۀ توجيهي شرکت نمایند .جهت آشنایي بازیكنان و کادر مربيگري تيم با نحوۀ
انجام تکتک تمرینات ،به هریک از مربيان و بازیكنان گروههاي مداخله ،یک دي .وي .دي 1حاوي
تمرینات ویژۀ آن گروه داده شد .همچنين ،پيش از آغاز پژوهش ،از والدین بازیكنان درخواست
گردید که درصورت رضایت از شرکت فرزند خود در تمرینات ،فرم رضایتنامه را امضا نمایند .تمام
فعاليتهاي تمریني بازیكنان از  22اردیبهشت ( )1332تا  22آبان ( ،)1332در فرم ویژه و بهصورت
روزانه توسط مربي تيم ثبت گردید و از مربيان تيمهاي گروههاي پژوهش درخواست شد که زمان
استفاده از برنامۀ تمریني را (برحسب دقيقه) در هر جلسه در این فرم ثبت نمایند.
شایانذکر است که در این پژوهش ،آسيبهایي ثبت گردید که در تمرین یا مسابقه رخ داده بود و
بازیكن آسيبدیده قادر به حضور و شرکت در جلسۀ تمریني یا مسابقۀ روز بعد نبود (تعریف آسيب
برمبناي غيبت از تمرین یا مسابقه) ( .)7،3علاوهبراین ،از فيزیوتراپهاي تيمها درخواست گردید
آسيبهاي بازیكنان را در فرمهاي گزارش آسيب (فرم گزارش آسيب شامل :نوع آسيب ،ناحيۀ
آسيبدیده ،آسيبهاي قبلي و نوع برخورد) ثبت نمایند .این فرمها بههمراه فرم ثبت ساعات
تمریني ،بهصورت هفتگي جمعآوري گشته و به گروه پژوهشگران تحویل داده ميشد.
جهت انجام پژوهش ،گروه تمرین بهمدت  24هفته و هر هفته حداقل دو جلسه در زمان عصر در
زمين چمن توسط مربي تيم و تحت نظارت یكي از پژوهشگران ،برنامۀ پيشگيري از آسيب11+
اصلاحشده را انجام دادند .این برنامه از سه بخش تشكيل شده است .بخش اول این برنامه همانند
برنامۀ  ،11+شامل تمرینات دویدن بهمدت هشت دقيقه ميباشد .بخش دوم نيز شامل هشت ست
تمرینات قدرتي ،پلایومتریک و تعادلي با مدتزمان  13دقيقه است .در این بخش ،تمرکز بر تمرینات
تعادلي نسبت به برنامۀ  11+افزایش یافته و دو ست تمرینات تعادلي همراه با تختۀ تعادل نيز به این
تمرینات افزوده ميگردد (تمرین شمارۀ  11و 22( )12ـ )12که مدتزمان انجام آن دو دقيقه
ميباشد (جدول شمارۀ یک) .شایانذکر است که گروه تمریني گرمکردن عادي (گروه کنترل) ،بدون
هيچگونه محدودیتي به تمرینات معمول خود ادامه دادند.

1. DVD
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جدول  -2تمرينات  22+اصلاحشده (تمرينات  22+بههمراه تمرينات تختۀ تعادل)
شماره
1
2
3
4
5
6

7

2

3

12

11

12

13

14
15
16
17

تعداد تکرار

تمرين
بخش اول :تمرینات دویدني بهمدت هشت دقيقه
2
دویدن به سمت جلو و مستقيم
2
دویدن همراه با چرخش خارجي ران
2
دویدن همراه با چرخش داخلي ران
2
دویدن همراه با چرخيدن دور یار تمریني
2
دویدن همراه با پرش و زدن شانهها به یكدیگر
2
دویدن سریع به جلو و عقب
بخش دوم :تمرینات قدرتي ،پلایومتریک و تعادلي بهمدت  12دقيقه
(براساس ميزان آمادگي بازیكنان یكي از سه سطح اجرا ميگردد)
نيمكت
32*2ـ 3ثانيه
سطح یک :نيمكت ایستا
32*2ـ 3ثانيه
سطح دو :نيمكت با جابهجایي متناوب پاها
32*2ـ 3ثانيه
سطح سه :نيمكت همراه با بلندکردن یک پا و نگهداشتن آن
نيمكت جانبي
32*2ـ 3ثانيه (هر سمت بدن)
سطح یک :نيمكت جانبي ایستا
32*2ـ 3ثانيه (هر سمت بدن)
سطح دو :نيمكت جانبي همراه با بالا و پایينبردن لگن
32*2ـ 3ثانيه (هر سمت بدن)
سطح سه :نيمكت جانبي با بلندکردن پا
حرکت انقباض برونگراي همسترینگ نوردیک
5ـ3
سطح یک
12ـ7
سطح دو
15ـ12
سطح سه
بالانس روي یک پا
32*2ـ 3ثانيه (براي هر پا)
سطح یک :ایستادن روي یک پا و نگهداشتن توپ
32*2ـ 3ثانيه (براي هر پا)
سطح دو :ایستادن روي یک پا و پرتاب توپ براي یار تمریني
32*2ـ 3ثانيه (براي هر پا)
سطح سه :ایستادن روي یک پا و برهمزدن تعادل یار
تعادلي و تختۀ تعادل
 32ثانيه (براي هر پا)
سطح یک :ایستادن با یک پا روي زمين و نگهداشتن توپ با چشمان
بسته
 12مرتبه تكرار (براي هر پا)
سطح دو :اسكات با یکپا روي تختۀ تعادل
 32ثانيه (براي هر پا)
سطح سه :ایستادن با یک پا روي تختۀ تعادل با چشم بسته
تختۀ تعادل
 32ثانيه (براي هر پا)
ایستادن با یک پا روي تختۀ تعادل با چشم باز
 32ثانيه
ایستادن با دو پا روي تختۀ تعادل با چشم باز
 32ثانيه
ایستادن با دو پا روي تختۀ تعادل بههمراه هدزدن
اسكات
32*2ـ 3ثانيه
سطح یک :اسكات همراه با بلندشدن روي انگشتان پا
3*2ـ 32ثانيه
سطح دو :راهرفتن بهشكل لانچ
( 12*2هر پا)
سطح سه :اسكات روي یک پا
تمرینات پرشي
32*2ـ 3ثانيه
سطح یک :پرش عمودي
32*2ـ 3ثانيه
سطح دو :پرش جانبي
32*2ـ 3ثانيه
سطح سه :پرش در جهتهاي گوناگون (پرش باکس)
بخش سوم :تمرینات دویدني بهمدت دو دقيقه
2
دویدن در عرض زمين
2
دویدن همراه با جهش
2
حرکات برشي
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پس از جمعآوري اطلاعات ،از نرمافزارهاي اس .پي .اس .اس 1نسخۀ  12و اکسل ( )2227جهت
تجزیهوتحليل دادهها استفاده شد .سطح معناداري نيز برابر با ( )2/25لحاظ گردید .شایانذکر است
که براي مقایسۀ ميزان بروز آسيب در دو گروه ،از آزمون ( Zتوزیع پواسون )2استفاده شد.
نتایج
در پژوهش حاضر 111 ،بازیكن درقالب دو تيم طي شش ماه به تمرین پرداختند که  57نفر از آنها
در گروه کنترل و  54نفر دیگر در گروه مداخله قرار داشتند .توصيف خصوصيات آنتروپومتریكي و
بررسي اختلاف در مشخصات آنتروپومتریكي بين گروههاي پژوهش در جدول شمارۀ دو ارائه شده
است.
جدول  -1مشخصات آنتروپومتری گروه کنترل و تجربی
گروه تجربی
متغیر

انحراف
استاندارد

سن
قد (متر)
وزن (کيلوگرم)
شاخص توده بدن )(BMI
درصد چربي

1/31
7/32
2/27
2/12
5/15

گروه کنترل

میانگین
15/25
1/73
53/71
13/63
12/67

انحراف
استاندارد
1/34
7/45
12/23
2/63
5/72

سطح

میانگین

معناداری

15/32
1/72
57/72
13/32
12/42

2/26
2/61
2/33
2/55
2/72

در طول فصل ،ميزان فعاليت بازیكنان معادل  15222ساعت بود که از این ميزان 14236 ،ساعت
مربوط به تمرین بود و  1524ساعت نيز در مسابقه صرف شد (بهطور متوسط ،هر بازیكن در طول
فصل در  122ساعت تمرین و  12ساعت مسابقه شرکت داشته است) .برمبناي نتایج ميتوان گفت
که بازیكنان گروه مداخله در طول فصل در  2232ساعت ( 7322ساعات تمرین و  732ساعت
مسابقه) و بازیكنان گروه کنترل در  7722ساعت ( 6336ساعت تمرین و  732ساعت مسابقه)
حضور داشتهاند .لازمبهذکر است که درمجموع شش ماه 21 ،آسيب ثبت گردید که مربوط به 13
بازیكن بود ( 17درصد) .ميزان بروز کلي آسيبهاي اندام تحتاني براي هر دو گروه )3/46( ،آسيب
در هر  1222ساعت مسابقه ( 35درصد با فاصلۀ اطمينان 14/2ـ )4/6و ( )2/5آسيب در هر 1222
1. SPSS
2. Poisson Distribution
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ساعت تمرین ( 35درصد با فاصلۀ اطمينان 2/25ـ )2/12بود .دراینراستا ،نتایج آزمون پواسون
بيانگر آن است که درمجموع ،بازیكنان گروه مداخله ( 2/74آسيب در هر  1222ساعت) ( 35درصد
با فاصلۀ اطمينان  )2/14-1/33بهطور معناداري کمتر از بازیكنان گروه کنترل ( 1/34آسيب در هر
 1222ساعت) ( 35درصد با فاصلۀ اطمينان  )2/35-2/32آسيب دیدهاند (35( )Z=2/26 ،P<2/25
درصد با فاصلۀ اطمينان  ،2/14-2/32ميزان تناسب  .)2/32شایانذکر است که گروه مداخله
بهميزان  61/25درصد ،آسيب کمتري نسبت به گروه کنترل داشته است (کاهش نسبي خطر معادل
 22درصد بهدست آمد) (شكل شمارۀ یک).

شکل  -2میزان بروز کلی آسیب اندام تحتانی در هر  2111ساعت

همچنين ،نتایج آزمون پواسون نشان ميدهد که بازیكنان گروه مداخله )2/37( ،آسيب در هر 1222
ساعت ( 35درصد با فاصلۀ اطمينان  )-2/24-2/73داشتهاند و آسيب مچ پاي آنها نسبت به
بازیكنان گروه کنترل با ( )2/32آسيب در هر  1222ساعت ( 35درصد با فاصلۀ اطمينان -1/57
 )2/23کمتر بوده است که البته این اختلاف معنادار نميباشد ( 35( )Z=1/33 ،P>2/25درصد با
فاصلۀ اطمينان  ،2/12-1/52ميزان تناسب  .)2/41ذکر این نكته ضرورت دارد که ميزان آسيب مچ
پاي گروه مداخله 52/22 ،درصد کمتر از گروه کنترل بود (کاهش نسبي خطر هشت درصد بهدست
آمد) (شكل شمارۀ دو).

91

مطالعات طب ورزشی شماره  ،12بهار و تابستان 2931

شکل  -1میزان بروز آسیب مچ پا در هر  2111ساعت

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،بررسي تأثير شش ماه برنامۀ گرم کردن  11+بههمراه تمرینات تختۀ تعـادل
بر پيشگيري از آسيبهاي اندام تحتاني ،بهویژه مچ پاي فوتباليستهاي مرد 12ـ 13سال بود .نتـایج
نشان داد که بازیكنان گروه مداخله ،بهصورت معنـاداري آسـيب انـدام تحتـاني کمتـري نسـبت بـه
بازیكنان گروه کنترل داشتهاند.
1
دراینراستا ،یافتههاي پژوهش حاضـر بـا مطالعـات سـوليگارد و همكـاران ( ،)7( )2222اسـتفان و
همكاران ( ،)14( )2213گرومز 2و همكاران ( ،)21( )2213سيلورز و همكاران ( ،)2( )2214لـانگو و
همكاران ( )12( )2212و زارعي ( )3( )1331همخواني داشت؛ بهعنوانمثال ،سـوليگارد و همكـاران
( )2222پژوهشي را درمورد تأثير برنامۀ  11+بر آسيبهاي بازیكنان فوتبال دختر نوجوان 12ــ13
انجام دادند که نتایج بيانگر  32درصد کاهش آسيب در گروه مداخله بود .شایانذکر است که در این
پژوهش ،خطر بروز آسيبهاي ناشي از استفادۀ بيش از حد 53 ،درصـد و آسـيبهـاي شـدید45 ،
درصد کاهش یافت ( .)7گرومز و همكاران ( )2213نيز به بررسي این برنامه در بازیكنان فوتبال مرد
دانشگاهي در آمریكا پرداختند و کاهش معناداري را در ميزان آسيب اندام تحتاني در گـروه مداخلـه
مشاهده کردند ( .)23همچنين ،کاهش نسبت خطر آسـيب در انـدام تحتـاني را معـادل  72درصـد
1. Steffen
2. Grooms
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گزارش نمودند .در ایران نيز زارعي ( )2212به بررسي برنامۀ  11+در بازیكنـان مـرد 16ــ 14سـال
پرداخت و کاهش معنادار آسيب در اندام تحتاني را در گروه مداخله مشاهده نمود (.)22
از دلایل اثربخشي برنامۀ  +11اصلاح شده ،تمرینات مورداستفاده در این برنامه است .بسياري از
فاکتورهایي که ميتوانند در اثربخشي یک برنامۀ تمریني در پيشگيري از آسيب مؤثر باشند عبارت
هستند از :تمرینات کششي فعال ،تقویت ثبات مرکزي ،قدرتي ،تعادلي و آگاهي بازیكنان نسبت به
راستاي صحيح بدني در حرکات مختلف ،بهویژه در هنگام پریدن و فرودآمدن .از دیگر دلایل
احتمالي ميتوان به اثربخشبودن برنامۀ  11+اصلاحشده ،آموزش درست مربيان گروه مداخله توسط
مدرسين این برنامه و پذیرش این برنامه در ميان مربيان و بازیكنان تيمها اشاره کرد .در این ارتباط،
سوليگارد و همكاران ( )2211گزارش کردند که هرچه تعداد جلسات استفاده از این برنامه بيشتر
باشد ،ميزان بروز آسيب در آن تيم کمتر است .آنها اظهار داشتند بازیكناني که دو بار در هفته
تمرینات  11+را انجام داده بودند 35 ،درصد کاهش آسيب داشتهاند (.)22
مطالعات پيشين نشان دادهاند که تمرینات تختۀ تعادل موجب پيشگيري و کاهش آسيبهاي مچ پا
ميشود (25 ،11،12،13ـ)23؛ بنابراین ،پيش از انجام پژوهش بهنظر ميرسيد که اضافهشدن دو
ست تمرینات تختۀ تعادل به تمرینات  ،11+موجب کاملترشدن این برنامه در کاهش آسيب مچ پا
شود ،اما با توجه به کاهش  52/2درصدي آسيبهاي مچ پا در گروه  11+بههمراه تمرینات تعادلي،
این ميزان کاهش آسيب معنادار نبود .یافتههاي این پژوهش با نتایج پژوهش سوليگارد و همكاران
( ،)7( )2222لانگو و همكاران ( )12( )2212و زارعي ( )3( )2212که کاهش معناداري را در ميزان
آسيبهاي مچ پا در پي استفاده از تمرینات  11+مشاهده نكردند ،همراستا ميباشد .شاید مهمترین
علت عدم اثربخشي معنادار تمرینات  11+بههمراه تختۀ تعادل در کاهش آسيب مچ پا نسبت به
گروه تمرینات گرمکردن عادي ،حجم کم نمونهها بهلحاظ آماري براي بررسي آسيبها در نقاط
آناتوميكي خاص بهصورت جداگانه باشد .در مطالعات انجامشده در گذشته درزمينۀ پيشگيري از
آسيب ،تعداد نمونهها در اکثر موارد بالاتر گزارش شده است؛ برايمثال ،در پژوهش سوليگارد و
همكاران که به بررسي اثر تمرینات  11+ميپرداخت 1232 ،بازیكن شرکت داشتند که بهمدت
هشت ماه در تمرینات  11+شرکت کرده بودند .لازمبهذکر است که بالابودن فواصل اطمينان
محاسبهشده از طریق آزمون پواسون نشان ميدهد که براي افزایش دقت مطالعه ،تعداد نمونۀ
بيشتري موردنياز ميباشد.
علت دیگري که ميتوان براي عدم اثربخشي معنادار برنامۀ  11+بههمراه تختۀ تعادل در کاهش
آسيب مچ پا به آن اشاره کرد ،شاید زمان کم اختصاصدادهشده به تمرینات تختۀ تعادل در این
برنامۀ تمریني باشد .در این برنامه ،حدود دو دقيقه به انجام این تمرینات پرداخته شده بود ،اما در
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پژوهشهاي پيشين ،حدود پنج تا شش دقيقه به این تمرینات اختصاص یافته بود؛ بهعنوانمثال ،در
پژوهش جيوفسيدو 1و همكاران ( ،)2212زمان اختصاصدادهشده به تمرینات تختۀ تعادل ،پنج
دقيقه و  32ثانيه ميباشد ( .)12همچنين ،در پژوهش مگ گویين 2و همكاران ( ،)2226زمان
تمرینات تختۀ تعادل معادل چهار تا پنج دقيقه گزارش شده است ( .)13علت اینکه گروه
پژوهشگران زمان کمي را به این تمرینات اضافه کردند ،افزایش زمان گرمکردن و عدم پذیرش
مربيان براي انجامدادن تمرینات گرمکردن بيشتر از  22دقيقه بوده است.
علاوهبراین ،با وجود عدم معناداري کاهش آسيبهاي مچ پا در گروه تمرینات  11+بههمراه تمرینات
تعادلي ،کاهشي معادل  52/22درصد در آسيبهاي مچ پا در این گروه نسبت به گروه کنترل
مشاهده گردید .دلایل و مكانيسمهاي احتمالي کاهش  52/22درصدي آسيبهاي مچ پا در تمرینات
عصبي ـ عضلاني با تختۀ تعادل ،به طور خلاصه در چهار محور بهبود حس عمقي ،بهبود یكپارچگي
وروديهاي حسي ،بهبود سفتي عضلاني و تغيير در الگوي فعاليت عضلات ساق پا و بهبود عملكرد
این عضلات (افزایش ثبات مفصل مچ پا) جمعبندي شدهاند ( ،)26اما با توجه به عدم معناداري
ميزان کاهش آسيب مچ پا در نمونههاي پژوهش حاضر ،نميتوان با قطعيت درمورد بهوجودآمدن
این تغييرات عصبي ـ عضلاني در ورزشكاران پژوهش حاضر صحبت کرد.
با مروري اجمالي بر مطالعات گذشته ميتوان متوجه شـد کـه تمرینـات  ،11+رایـجتـرین تمرینـات
پيشگيري از آسيب اندام تحتاني در فوتبال است که شاید بهدليل نداشتن تمرینات اختصاصي مچ پا،
در کاهش آسيبهاي مربوط به آن چندان موفق نبوده است .در پـژوهش حاضـر ،دو سـت تمرینـات
تعادلي با تختۀ تعادل براي رفع این مشكل به تمرینات  11+اضافه گردید و نتـایج نشـان داد کـه بـا
اضافهکردن این تمرینات ،ميزان کلي آسيبهاي اندام تحتاني کاهش ميیابد ،اما ميزان آسـيبهـاي
مچ پا (همانند مطالعات پيشين و با وجود کاهش  52/2درصدي) ،بهصورت معناداري تغيير نميکند.
با توجه به کاهش  52/2درصدي آسيبهاي مچ پا ،بهنظر ميرسد که شاید تمرینات با تختـۀ تعـادل
بتواند موجب بهبود کيفيت تمرینات  11+گردد ،اما برمبناي عدم معنا داري در نتایج پژوهش حاضر،
انجام پژوهشهاي تكميلي با حجم نمونههاي بيشتر و اختصاص مدتزمان بيشتر به تمرینات تختـۀ
تعادل ضروري ميباشد.
تشکر و قدردانی
این طرح با حمایت آکادمي ملي فوتبال جمهوري اسلام ایران انجام گرفت؛ لذا ،بدینوسيله،

1. Gioftsidou
2. McGuine
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Abstract
Recently, FIFA has developed +11 warm-up program for injury prevention in football
but previous studies indicate that performing these +11 programs could not reduce the
ankle injuries. Therefore, the present study intends to investigate the Effects of the
modified 11+ warm-up program on lower extremity injury prevention among the male
footballers. One hundred and eleven young male footballers were selected from Tehran
league and were divided into two groups: modified 11+ and The Control Group. In
general, the results showed significantly fewer injuries in the intervention group
compared with players in control group. Despite 55.88% decrease in the incidence of
ankle injuries in the intervention group, the difference was not significant. According to
our results, more research is suggested in order to add wobble board training to +11
warm-up programs.
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