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چکیده
مطالعات پیشین نشان دادهاند برنامۀ جامع گرمکردن فیفا  55+به میزان قابل توجهی آسیبهای
ورزشی بازيکنان فوتبال را کاهش میدهد ،اما اطالعات محدودی در مورد تأثیر اين برنامه بر
تعادل پويای بازيکنان فوتبال وجود دارد؛ بنابراين هدف اين پژوهش کنترلشدۀ تصادفی
خوشهای ،بررسی اثر برنامۀ  55+بر تعادل پويای بازيکنان فوتبال نوجوانان پسر  52تا  50سال
است 00 .بازيکن نوجوان ( 12نفر گروه تمرين 14 ،نفر گروه کنترل)  52تا  50ساله ،بدون آسیب
اندام تحتانی از چهار باشگاه در اين مطالعه شرکت کردند .تیمها بهصورت تصادفی به دو گروه
کنترل و تمرين تقسیم شدند .گروه تمرين بهمدت  15هفته برنامۀ جامع گرمکردن فیفا  55+شامل:
تمرينات پلیومتريک ،قدرتی ،ثبات مرکزی ،تعادلی و دويدنی را انجام دادند .اين تمرينات در هر
هفته دستکم دو بار بهعنوان گرمکردن پیش از تمرين اجرا شدند .گروه کنترل تمرينات معمول
خود را انجام دادند .تعادل پويای بازيکنان بهوسیلۀ آزمون تعادل ستاره اندازهگیری شد .بازيکنان
هر دو گروه يک هفته پیش از شروع فصل و يک هفته پس از پايان فصل مسابقات (به فاصلۀ 15
هفته) آزموده شدند .از آزمون آماری تحلیل واريانس اندازههای تکراری  4 × 4برای تجزيه و
تحلیل دادهها استفاده شد .متغی ر بین گروهی ،گروه (دو سطح کنترل ،تمرين) و متغیر
درونگروهی ،زمان (دو سطح پیشآزمون ،پسآزمون) در نظر گرفته شد .از آزمونهای تی وابسته
و مستقل نیز برای بررسی اختالف درونگروهی و بینگروهی استفادهشد .افزايش معناداری در
میزان دستیابی در جهتها ی قدامی ،قدامیداخلی ،داخلی ،خلفیداخلی و خارجی آزمون ستاره
در بازيکنان گروه تمرين در پسآزمون در مقايسه با گروه کنترل مشاهده شد ( .)P> 5/51اين
مطالعه نشان داد برنامۀ تمرينی جامع گرمکردن  55+میتواند موجب افزايش توانايی تعادل پويای
بازيکنان نوجوان فوتبال شود.
واژگان کلیدی :گرمکردن ،برنامۀ  ،55+تعادل پويا ،نوجوان ،فوتبال
* نويسنده مسئول:

Email: zareeimostafa@yahoo.com
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مقدمه
فوتبال یکی از محبوبترین رشتههای ورزشی در ایران و جهان است و طبق آمار فیفا272 ،
میلیون نفر در سرتاسر جهان فوتبال بازی میکنند که این تعداد معادل چهار درصد از جمعیت
کرۀ زمین است ( .)1محبوبیت این ورزش روزبهروز رو به افزایش است بهگونهای که رشد سریع
تعداد شرکتکنندگان ،بهویژه نوجوانان و جوانان به افزایش میزان شیوع آسیبهای این
بازیکنان منجر شده است ( .)2پژوهشگران بروز آسیب را در فوتبال بیشتر از ورزشهای میدانی
دیگر مانند هاکی ،والیبال ،هندبال ،بسکتبال ،راگبی ،کریکت ،بدمینتون ،جودو ،بوکس،
شمشیربازی ،دوچرخهسواری و شنا گزارش کردهاند ( .)3میزان شیوع آسیب در میان بازیکنان
مرد فوتبال در حدود  12تا  35آسیب در هر  1222ساعت مسابقه تخمین زدهشده است ()4؛
یعنی هر بازیکن مرد نخبۀ فوتبال تقریباً در هرسال با یک آسیب محدودکنندۀ عملکرد مواجه
میشود ( .)5نتایج پژوهشی در اتحادیۀ فوتبال انگلیس نشان داد هر آسیب بهطور میانگین
غیبت از چهار مسابقه را به همراه دارد و هر هفته حدود  12درصد از اعضای تیم بهعلت آسیب
قادر به انجام تمرین نیستند .همچنین این تحقیق نشان داد منابع مالی ازدسترفته بهعلت
غیبت حاصل از آسیب بازیکنان در فصل  1111 -2222در لیگ فوتبال انگلیس ( 12باشگاه)
حدود  125میلیون یورو (یعنی بهطور میانگین  1/4میلیون یورو در هر تیم) بوده است (.)5
دوراک )2211( 1نیز بیان کرده است که در  43رویداد ورزشی فیفا از سال  1111تاکنون،
بهطور میانگین  2/4آسیب در مسابقه و  77آسیب در هر  1222ساعت رویداده است ()7؛
بنابراین ،برای کاهش تعداد آسیبها ،جلوگیری از بازنشستگی زودهنگام و فراهمکردن محیطی
سالم و ایمن برای بازیکنان ،طراحی و اجرای برنامههای پیشگیرانه از آسیب ضروری بهنظر
میرسد.
با وجود شیوع فراوان آسیبهای بازیکنان ف وتبال تعداد محدودی از محققان به بررسی تأثیر
برنامههای پیشگیری از آسیب پرداختهاند .یکی از مؤثرترین برنامههای پیشگیری از آسیب که
مرکز پزشکی و تحقیقاتی فیفا 2ارائه کرده است ،برنامۀ گرمکردن جامعی به نام « »11+است.
این برنامه تمرینات دویدنی ،قدرتی ،تعادلی ،تمرینات همراه با پرش و دویدنهای با سرعت به
همراه برخی حرکات ویژۀ فوتبال را شامل میشود .سولیگارد و همکارانش )7( )2221( 3نشان
دادند اجرای برنامۀ  11+میتواند از بروز آسیب در دختران جوان بازیکن فوتبال پیشگیری کند.
1. Dvorak
)2. FIFA Medical Assessment and Research Center (F-MARC
3. Soligard et al.
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این محققان گزارش کردند اجرای این برنامۀ گرم کردن ،بروز آسیبها را حدود یکسوم کاهش
داده است .آسیبهای شدید نیز با اجرای این برنامه تا نصف کاهشیافته است.
عوامل گوناگونی میتوانند سبب تأثیر برنامۀ  11+فیفا بر کاهش و پیشگیری از بروز آسیبهای
بازیکنان فوتبال شود؛ برای مثال مطالعات پیشین نشان دادهاند ،افزایش قدرت عضالت اطراف
ران و زانو میتواند به کاهش آسیبهای بازیکنان فوتبال منجر شود ( .)1،1مطالعات دیگری نیز
نشان دادهاند که تمرینات  11+فیفا میتوانند سبب افزایش قدرت عضالت شوند .بریتو 1و
همکاران ( )2212گزارش کردهاند برنامۀ  11+قدرت عضالت مفصل زانو را بهبود میبخشد
( .)12همچنین دانشجو و همکاران ( ،)2212اخیراً در بررسی اثر برنامۀ  11+بر قدرت
ایزوکینتیک عضالت اطراف زانو و ران بازیکنان مرد جوان فوتبال گزارش کردهاند که قدرت
ایزوکینتیک این عضالت در حالت درونگرا و برونگرا در سرعتهای زاویهای مختلف برای هر
دو پای غالب و غیرغالب نمونهها بهبود پیدا کرده است ()11؛ بنابراین میتوان یکی از دالیل
اثربخشی تمرینات  11+را در پیشگیری از آسیبها افزایش قدرت عضالت بازیکنان پس از
استفاده از این برنامه ذکر کرد .حال ،این پرسش مطرح میشود که آیا میتوان افزایش تعادل را
نیز بهعنوان یکی از علل کاهش بروز آسیبهای بازیکنان فوتبال متعاقب استفاده از تمرینات
 11+بیان کرد .محققان نشان دادهاند ضعف تعادل سبب افزایش خطر بروز آسیب در میان
ورزشکاران میشود ( .)12تراپ و همکاران )1114( 2در مطالعهای نشان دادند میزان شیوع
آسیبهای بازیکنان فوتبال با تعادل ضعیف تقریباً چهار برابر بازیکنان با تعادل طبیعی است
( .)13ویلسون و همکاران )2225( 3نیز دریافتند احتمال ابتال به آسیبهای اندام تحتانی در
ورزشکاران زنی که امتیاز مجموع آزمون تعادل ستارۀ آنها کمتر از  14درصد طول پایشان
است ،شش و نیم برابر بیش از سایر بازیکنان است ( .)27 ،27با وجود این واقعیت که تمرینات
تعادلی یکی از اجزای اصلی برنامۀ جامع گرم کردن فیفا  11+است ،مطالعهای درزمینۀ تأثیر
این برنامه برتعادل پویای بازیکنان فوتبال انجامنشدهاست؛ بنابراین ،هدف تحقیق حاضر بررسی
اثر اجرای برنامۀ گرم کردن جامع فیفا  11+برتعادل پویای بازیکنان نوجوان فوتبال است.

1. Brito
2. Tropp et al.
3. Willson et al.
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روش پژوهش
 12بازیکن نوجوان فوتبال که در زمان شروع مطالعه به آسیب اندام تحتانی مبتال نبودند (42
نفر گروه تمرین 42 ،نفر گروه کنترل) از چهار تیم در این پژوهش شرکت کردند .این تیمهای
فوتبال در فصل  1312-1311لیگ برتر آسیا ویژن تهران شرکت داشتند .نمونههای مورد
مطالعه با توجه به تیمشان به دو گروه کنترل و مداخله تقسیم شدند .نمونههای دو گروه از
لحاظ سن ،قد ،وزن و شاخص تودۀ بدنی در پیشآزمون و پسآزمون با یکدیگر تفاوت معناداری
نداشتند (جدول  .)1هشت بازیکن گروه تمرین بهدلیل سابقۀ آسیب غیرمرتبط با فوتبال (دو
نفر) و کامل نکردن پیشآزمون یا پسآزمون (شش نفر) از فرآ یند تحقیق کنار گذاشتهشدند.
همچنین ،هشت بازیکن گروه کنترل نیز بهدلیل کاملنکردن پیشآزمون یا پسآزمون از مطالعه
حذفشدند .در نهایت ،دادههای  77بازیکن ( 34نفر تمرین 32 ،نفر کنترل) تجزیه و تحلیل
شدند.
جدول  .1ویژگیهای آنتروپومتریکی آزمودنیها (انحراف استاندارد  ±میانگین)
متغیر

گروه کنترل

گروه مداخله
پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

سن (سال)

15/23 ± 2/7

15/7 ± 2/5

15/22 ±2/7

15/1 ±2/7

قد (سانتیمتر)

171/1 ± 7/1

173/1 ± 7/7

172/5 ± 11/7

174/1 ± 7/22

وزن (کیلوگرم)

72/3 ± 7/3

72/5 ± 7/7

72/1 ± 7/7

74/1 ± 7/3

شاخص تودۀ بدنی

22/4 ± 1/72

21/25 ± 1/25

22/54 ± 1/72

21/13 ± 1/77

درصد چربی

14/11 ± 2/21

15/45 ± 3/72

14/72 ± 2/21

14/11 ± 2/72

1

این پژوهش تجربی ،کارآزمایی تصادفی کنترلشدۀ خوشهای بود و بهمنظور بررسی تأثیر برنامۀ
گرم کردن جامع فیفا  + 11بر تعادل پویای بازیکنان فوتبالی مرد نوجوان ایران در فصل 1312
انجام شد  .بدین منظور از طرف فدراسیون فوتبال ایران از تمام تیمهای لیگ برتر آسیا ویژن
نوجوانان ( 14تا  17سال) استان تهران ( 14تیم) دعوت شد در طول یک فصل (از تیرماه تا
اسفند  )1312در این مطالعه شرکت کنند .چهار تیم داوطلب شرکت در این مطالعه شدند .این
تیمها بهصورت تصادفی و به روش تصادفیسازی بلوکی به گروههای مداخله و کنترل تقسیم-
شدند .تیمهایی که در گروه مداخله قرارگرفتند به مدت  32هفته تمرینات  11+را انجام دادند
در حالی که از باشگاههای گروه کنترل خواسته شد در طول فصل ،روش گرم کردن معمول
1. cluster randomized controlled trial
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خود را حفظ کنند .قبل از آغاز تحقیق تمام مربیان تیمهای گروهمداخله بهطور کامل توسط
نویسندۀ اصلی آموزش دیدند .همچنین یک عدد لوح فشرده حاوی فیلم کلیۀ تمرینات  11+به
همراه پوستر تمرینات و کتابچۀ راهنمای فارسی این تمرینات در اختیار مربیان قراردادهشد.
مربیان تیمهای هر دو گروه تمام فعالیتهای تمرینی بازیکنان را از ابتدا تا انتهای فصل 1312
بهصورت روزانه در فرم ویژه ثبت میکردند .این فرمها بهصورت هفتگی جمعآوری میشد .از
مربیان تیمهای گروه مداخله نیز درخواست شد استفاده از برنامۀ  11+را (زمان به دقیقه) در هر
جلسه در این فرم ثبت نمایند .در طول فصل ،یکی از نویسندگان جلسات تمرینی تیمهای گروه
مداخله را بهصورت تصادفی بازدید میکرد .هدف از این بازدیدها تأیید استفادۀ واقعی از برنامۀ
تمرینی  11+در تمرینات بود .نتایج این بازدیدها نشان داد تیمهای گروه مداخله دستکم
هفتهای دو جلسه از تمرینات  11+استفاده کردهاند.
تمام بازیکنان تیمهای شرکتکننده در این مطالعه یک هفته پیش ا ز شروع فصل مسابقات و
1
یک هفته پس از پایان فصل مسابقات (به فاصلۀ  32هفته) در آزمون گردشی تعادل ستاره
شرکت کردند .پیشآزمون و پسآزمون بازیکنان هر تیم در زمان مشابهی از روز و در محل
مرکز سنجش آکادمی ملی فوتبال ایران انجام شد.
از آزمون گردشی تعادل ستاره برای ارزیابی تعادل پویا استفاده شد .در این آزمون هشت خط با
زاویه  45درجه نسبت به هم و به شکل ستاره روی زمین رسم شد (شکل  .)1برای اجرای این
آزمون ،آزمودنی باید تعادل خود را روی یک پا حفظ کند درحالیکه با پای دیگر تالش میکند
تا بیشترین حد ممکن در هشت جهت آزمون (قدامی ،قدامی جانبی ،قدامی داخلی ،خارجی،
داخلی ،خلفی ،خلفی جانبی و خلفی داخلی) رسش داشته باشد .در این آزمون هشت جهت
انجام آزمون بر اساس پای مورد آزمون نامگذاری میشود .در زمان رسیدن به حداکثر رسش
آزمودنی باید بسیار آهسته با پای رسش زمین را لمس کند و به وضعیت اولیۀ آزمون بازگردد.
میزان فاصلۀ رسش اندازه گرفته میشود .بهمنظور نرمال کردن دادهها ،امتیاز آزمودنی در هر
جهت بر طول پا ،یعنی از خار خاصرۀ قدامی فوقانی تا قوزک داخلی ،تقسیم و در عدد 122
ضرب میشود (.)14 ،15
پیش از اندازهگیری ،برای به حداقل رساندن اثر یادگیری ،هر آزمودنی حداکثر سه بار آزمون
ستاره را بهصورت تمرینی انجام میداد ( .)17پس از پنج دقیقه استراحت هر آزمودنی دو بار
آزمون را اجرا میکرد و بهترین نتیجۀ آن ثبت میشد .همچنین پیش از شروع آزمون ،پای برتر
)1. Star Excursion Balance Test (SEBT
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آزمودنیها تعیین شد تا درصورتیکه پای راست ،اندام برتر باشد ،آزمون در جهت عقربههای
ساعت انجام شود و اگر پای چپ برتر باشد آزمون خالف جهت عقربههای ساعت انجامشود
( .)15،17آزمون از جهت قدامی شروع میشد .کوشش صورتگرفته در صورت جداشدن
دستها از رانها ،استفاده از پای رسش برای تحمل وزن ،جابجایی پای تکیهگاه و از دست
دادن تعادل تکرار میشد.

شکل  .1جهتهای آزمون ستاره برای پای چپ و راست

محققان پایایی درون آزمونگر ،آزمون گردشی تعادل ستاره را بین  2/71و  2/17گزارش کردهاند
( .)15،11،11همچنین کینزی و آرمسترانگ )1111( 1بیان کردند آزمون تعادل ستاره دارای
پایایی خوب برای ارزیابی تعادل پویاست و ضریب پایایی درونی  2/17تا  2/11برای ارزیابی
تعادل پویا دارد (.)22
برنامۀ تمرینی 11+

2

کمیته پزشکی فیفا این برنامه را بسط و توسعه داده و دارای سه بخش است .بخش اول شامل
آهسته دویدن در ترکیب با تمرینات کششی فعال و برخوردهای کنترلشدۀ بازیکنان است .این
قسمت از برنامه هشت دقیقه طول میکشد .بخش دوم این برنامه شش سِت تمرین با تمرکز بر
تقویت عضالت مرکزی و پاها ،تعادل و توان انفجاری را شامل میشود .هر یک از تمرینات این
بخش ،سه سطح دشواری دارند .این بخش از تمرینات  12دقیقه طول میکشد .بخش سوم این
1. Kinzey & Armstrong
 .2پوستر فارسی این برنامه که نویسندۀ اصلی ترجمه کرده است ،از طریق آدرس اینترنتی زیر قابل دستیابی است:
http://www.f-marc.com/downloads/posters_generic/iranian.pdf
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برنامه به تمرینات دویدنی با سرعت زیاد و همراه با تغییر مسیر به مدت دو دقیقه اختصاص
داده شده است (پیوست  .)7( )1بازیکنان تیمهای گروه مداخله این تمرینات را که در مجموع
 22دقیقه طول میکشید ،بهعنوان جایگزین تمرینات گرم کردن پیش از شروع تمرینات اصلی
انجام میدادند.
تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرمافزار اس.پی.اس.اس نسخۀ  11و در سطح معناداری
( 2/15آلفا برابر  )2/25انجام شد .با توجه به طرح تحقیق ،برای مقایسۀ امتیاز آزمون ستاره در
هر کدام از هشت جهت از آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازههای تکراری (درونگروهی) 2
×  2استفاده شد .متغیر بینگروهی ،گروه (دو سطح :کنترل ،تمرین) و متغیر درونگروهی زمان
(دو سطح :پیشآزمون ،پسآزمون) بود .اگر تعامل زمان و گروه معنادار بود ،از آزمون تی وابسته
برای مقایسۀ امتیاز پیشآزمون و پسآزمون در هر گروه و از آزمون تی مستقل برای مقایسۀ
امتیاز پسآزمون دو گروه استفاده شد .اندازۀ اثر دی کوهن 1با محاسبۀ میانگین اختالف بین
گروهها (کنترل و مداخله) یا آزمونها (پیشآزمون و پسآزمون) و تقسیم آن بر انحراف
استاندارد مرجع (انحراف استاندارد گروه کنترل و یا پیشآزمون) بهدست آمد .اگر میزان قدرت
و بزرگی اندازۀ اثر کمتر  2/4بود ،کوچک؛ بین  2/41و  2/7متوسط و بزرگتر از  2/71بزرگ در
نظر گرفته میشود.
نتایج
مقایسۀ ویژگیهای آنتروپومتریکی دو گروه کنترل و مداخله نشانداد تفاوت معناداری در سن،
قد ،وزن و شاخص تودۀ بدنی آزمودنیها در پیشآزمون و پسآزمون وجود ندارد (.)P< 2/25
میانگین ( ±انحراف استاندارد) و اندازۀ اثر نتایج پیشآزمون و پسآزمون ستارۀ گروه کنترل و
مداخله در جدول  2ارائه شده است .نتایج آزمون آنالیز واریانس با اندازههای تکراری نشان داد
در جهتهایقدامی ( ،)F1،74=11/54 ،P>2/25قدامیداخلی (،)F1،74 =52/17 ،P>2/25
داخلی ( ،)F1،74 =12/47 ،P>2/25خلفیداخلی ( ،)F1،74=13/41 ،P> 2/25خلفی (2/25
> ،)F1،74=14/17 ،Pخلفیخاجی ( )F1،74=14/57 ،P> 2/25و خارجی (23/77 ،P> 2/25
=  )F1،74اثر تعاملی زمان (پیشآزمون و پسآزمون) بر گروه (کنترل و مداخله) معنادار است،
اما تعامل معنادار زمان × گروه در میزان رسش نرمال شده جهت قدامی خارجی مشاهده نشد
(.)F1،74 = 3/13 ،P < 2/25

1. Cohen’s D
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با توجه به اثر تعاملی معنادار زمان بر گروه ،از آزمون تی زوجی برای بررسی اختالف
درونگروهی و از آزمون تی مستقل برای بررسی اختالف بین گروهی استفاده شد.
استفاده از آزمون تی زوجی در گروه مداخله نشان داد در جهتهایقدامی ((= 2/5, P> 2/25
 ،)T)33قدامیداخلی ( ،)T)33 (= -3/71, P> 2/25داخلی (،)T)33(= 3/27, P> 2/25
خلفی ( ،)T)33 (= -3/22 P,> 2/25خلفیداخلی ( )T)33 (= -3/21, P>2/25و خلفی-
خارجی ( )T)33(= -3/21, P> 2/25بین امتیاز پیشآزمون و پسآزمون تفاوت معناداری
وجود دارد.
جدول  .2مقادیر رسش (نرمال شده) در هشت جهت آزمون تعادل ستاره در پیشآزمون و پسآزمون برای گروه کنترل و
تمرین
اندازۀ
جهت

قدامی
قدامی
داخلی
داخلی
خلفی
داخلی
خلفی
خلفی
خارجی
خارجی
قدامی
خارجی

مداخله

کنترل

پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

12/27± 11/25

11/71± 7/12

12/13±4/41

122/27±12/11

12/44± 7/15

15/41±1/37

11/71± 13/71

17/52 ± 7/1

17/31± 1/21

14/41±13/15

15/14±7/11

17/41±11/11

†*

12/77± 14/22

12/13±11/22

14/51±7/31

* 11/27±1/22

15/51±12/75

12/14±1/12

12/11±7/25

77/17±1/77

75/17±7/11

71/13±1/77

†

11/11±13/15

14/54±7/77

17/72±12/17

17/74±11/21

اندازۀ

اثر

اثر

گروه

زمان

پسآزمون
17/25±4/11
†*

11/77±7/22
†*

122/72±1/71
†*

122/75±4/44

15/11±1/45
*

71/25±12/32

2/71

2/72

1/21

2/52

2/11

2/77

2/17

2/43

2/37

2/51

2/31

2/74

2/77

2/27

2/41

2/21

*  P>2/25برای مقایسۀ پیشآزمون و پسآزمون در گروه مداخله (اختالف درونگروهی)
† P>2/25برای مقایسۀ پسآزمون در دو گروه (اختالف بین گروهی)
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همچنین آزمون تی مستقل نشان داد در مقادیر پیشآزمون در هیچیک از جهات تفاوت
معناداری وجود ندارد ،اما در پسآزمون ،امتیاز گروه مداخله در جهتهای قدامی (2/25
> ،)T)74(= -2/44 ،Pقدامی داخلی ( ،)T)74(= -4/14, P> 2/25داخلی (P> 2/25
 ،)T)74(= -3/12,خلفی داخلی ( )T)74(= -3/72, P> 2/25و خارجی (-2/37, P> 2/25
=(  )T)74بیش از امتیاز پسآزمون در گروه کنترل در این جهتهاست .در میزان رسش جهت
قدامی خارجی میان مقادیر پیشآزمون و پسآزمون هیچیک از دو گروه تفاوت معنیداری
مشاهده نشد.
بحث و نتیجهگیری
هدف از مطالعۀ حاضر بررسی اثر برنامۀ تمرینی  11+فیفا روی تعادل پویای بازیکنان مرد
نوجوان فوتبال ایران بود .نتایج نشان داد پیشآزمون هر دو گروه تمرین و کنترل نتایج مشابهی
در اجرای آزمون ستاره در همه جهتها داشتند .پس از اجرای برنامۀ  11+فیفا امتیاز آزمون
ستاره در جهتهای قدامی ،قدامی داخلی ،داخلی ،خلفی داخلی و خارجی در گروه تمرین در
مقایسه با گروه کنترل افزایش معناداری داشتن .تفاوت معناداری در جهتهای دیگر مشاهده
نشد.
2
1
یافتههای این مطالعه با نتایج لیوی و همکاران ( ،)21( )2212فلیپا و همکاران ()2212
5
( ،)17سامسون ،)22( )2225( 3هولم و همکاران )23( )2224( 4و پاترون و همکاران
( )24( )2224همخوانی داشت .لیوی و همکاران ( )2212دریافتند شش هفته تمرینات حس
عمقی ،تمرینات تقویت سرینی میانی یا ترکیبی از این تمرینات باعث بهبود نتایج آزمون ستاره
در همۀ جهات در افراد سالم میشود .فلیپا و همکاران نیز بهبود اجرا در آزمون ستاره را پس از
هشت هفته تمرینات عصبی-عضالنی که متمرکز بر ارتقای کنترل تنه و قدرت عضالت اطراف
ران بودند ،در بازیکنان فوتبال زن گزارشکردند ( .)21همچنین ،نتایج مطالعۀ سامسون
( )2225در بررسی اثر پنج هفته تمرینات ثبات مرکزی بر توانایی تعادل پویای بازیکنان تنیس
نشان داد پس از اجرای این تمرینات نتایج گروه تجربی در هشت جهت آزمون ستاره نسبت به
گروه کنترل افزایش معناداری داشتهاست ( .)22هولم و همکاران ( )2224نیز دریافتند پس از
شرکت در تمرینات عصبی-عضالنی ،بازیکنان هندبال بهبود معناداری در توانایی تعادل پویا

1. Leavey et al.
2. Filipa et al.
3. Samson
4. Holm et al.
5. Paterno et al.
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نشان دادهاند ( .)23پاترون و همکاران هم بهبود در تعادل پویای دختران دبیرستانی ورزشکار
پس از شش هفته تمرینات عصبی-عضالنی گزارش کردهاند ( .)24استفاده از تمرینات مشابه
میتواند از دالیل همراستایی تحقیق حاضر و تحقیقات مذکور باشد؛ زیرا برنامۀ تمرینی 11+
فیفا شامل انواع مختلفی از تمرینات تقویت ثبات مرکزی ،تعادل ،افزایش حس عمقی و
تمرینات پرشی است.
یکی دیگر از دالیل احتمالی افزایش تعادل پویا پس از انجام برنامۀ  11+فیفا میتواند افزایش
قدرت عضالت باشد .تمرینات قدرتی مانند اسکات و النچ میتوانند به بهبود قدرت عضالت
اطراف مفاصل ران ،زانو و مچ پا کمک کنند .بریتو 1و همکاران ( )2212نیز گزارش کردهاند که
تمرینات  11+قدرت عضالت اطراف زانو را افزایش میدهد ( .)12همچنین دانشجو و همکاران
( )2212گزارش کردهاند که قدرت ایزوکینتیک زانو در حالت درونگرا و برونگرا در سرعتهای
زاویهای مختلف برای هر دو پای غالب و غیرغالب بازیکنان فوتبال مرد جوان پس از اجرای
تمرینات  11+بهبود پیداکردهاست ( .)11از سوی دیگر ،هیروسموس ( )2211نیز بیان میکند
که افزایش قدرت عضالت اندام تحتانی میتواند سبب افزایش تعادل پویای ورزشکاران شود
(.)25
تمرینات قدرتی و تقویتی عضالت ثبات مرکزی در برنامه  11+فیفا مانند تمرین نیمکت و
نیمکت به پهلو نیز میتوانند در ایجاد قدرت ،سطح اتکای باثبات برای حرکات پیرامونی و
افزایش میزان رسش در آزمون ستاره مؤثر باشند .تسوکاگوشی 2و همکاران ( )2211نشان
دادند قدرت عضالت ثبات مرکزی که با ثبت مدتزمان انجام حرکت نیمکت به پهلوی راست و
چپ اندازهگیری شده بود ،بهطور معناداری با تعادل پویا که بهوسیلۀ آزمون ستاره سنجیده
شده بود ،مرتبط است ( .)27همچنین این تمرینات میتواند قدرت عضالت سرینی میانی را که
از عضالت ثبات مرکزی است ( )27افزایش دهد .از سوی دیگر ،نوریس و همکاران ()2211
نشان دادهاند در اجرای آزمون ستاره ،فعالیت عضلۀ سرینی میانی در جهات قدامی و داخلی
بیشتر از دیگر جهات این آزمون است ()21؛ بنابراین یکی از علل بهبود مشاهدهشده در امتیاز
آزمون ستاره را در بازیکنان گروه مداخله در جهات قدامی ،قدامیداخلی ،داخلی و خلفیداخلی
میتوان افزایش قدرت عضالت سرینی میانی دانست.
همچنین ،افزایش تدریجی در شدت و سختی تمرینات و افزایش تعداد تکرارها میتواند در
بهبود کنترل عصبی-عضالنی و اجرای آزمون ستاره مؤثر باشد .افزایش تدریجی شدت تمرین
میتواند در ارتقاء حفظ ثبات در هنگام اجرای آزمون عملکردی رسش نقش مؤثری داشته باشد.
1. Brito
2. Tsukagoshi
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با این وجود تورپ و اِبرسول )2221( 1اظهار داشتهاند که بهبود در مقادیر رسش در جهتهای
خلفی خارجی و خلفی داخلی احتماالً ناشی از بهبود در کنترل عصبی عضالنی و تعادل پویا
است و کمتر مرتبط با قدرت اندام تحتانی است (.)14
عالوه بر افزایش قدرت عضالت اندام تحتانی ،افزایش حس عمقی ،کنترل عصبی-عضالنی و هم-
انقباضی عضالت از دیگر اهداف تمرینات  11+است که میتوانند بر تعادل پویای بازیکنان نیز
مؤثر باشند ( .)21اُلمستد و همکاران ( )2222بیان کردهاند که برای اجرای آزمون ستاره ،اندام
تحتانی نیازمند دامنۀحرکتی ،قدرت ،فعالیت گیرندههای عمقی و کنترل عصبی-عضالنی
مناسب است ( .)32از سوی دیگر ،ارا و هرتل ( )2221دریافتند هنگام اجرای آزمون ستاره در
همۀ جهات ،همانقباضی عضالت چهارسر رانی و همسترینگ رخ میدهد .آنها همچنین نشان-
دادند عضلۀ چهار سر در جهتهای قدامی و قدامیداخلی بیشترین انقباض را دارد (.)31
نتایج مطالعۀ حاضر مشابه نتایج پیگارو )32( 2و سامسون ( )22بیشترین پیشرفت را در
جهتهای خلفیداخلی ،قدامیداخلی و داخلی نشانداد .این محققان ،تغییر بیشتر را به آسان
بودن رسش در این جهتها نسبت دادهاند .گریبل 3و همکاران ( )2223ذکرکردهاند که
جهتهای خلفیداخلی و داخلی آسانترین و جهتهای قدامیخارجی و خلفیخارجی
مشکلترین جهتها در اجرای آزمون ستارهاند ( .)15در تحقیق حاضر نیز انجام تمرینات 11+
فیفا بیشترین بهبود را در انجام جهتهای ساده داشته است.
نتایج این مطالعه با نتایج ساتو 4و موخا همسو نبود .ساتو و موخا در بررسی اثر شش هفته
تمرینات تقویت ثبات مرکزی بر نتایج آزمون ستاره ،افزایش معناداری گزارش نکردند .با وجود
این ،چندین تفاوت میان مطالعۀ ساتو و موخا و مطالعۀ حاضر وجود دارد .در مطالعۀ مذکور
تمرینات تعادلی و بازخورد کالمی وجودنداشت و نیز پروتکل انجام آزمون ستاره ،سن
آزمودنیها و رشتۀ ورزشی آنها متفاوت با مطالعۀ حاضر است (.)33
نتایج تحقیق حاضر نشانداد در پسآزمون تفاوت معناداری بین گروهها در جهتهای خلفی،
خلفیخارجی و قدامیخارجی وجود ندارد .به نظرمیرسد که برنامه تمرینی  11+فیفا اثر
کمتری بر کنترل عصبی-عضالنی و قدرت عضالنی در این جهتها داشته باشد .دلیل احتمالی
میتواند این باشد که جهتهای مذکور از مشکلترین جهتهای انجام آزمون ستارهاند (.)34
سامسون ( )22و پیگارو ( )32نشاندادند جهتهای خلفیخارجی و قدامیخارجی کمترین
رکوردها را در انجام آزمون ستاره دارند .میزان رسش کمتر در یک جهت میتواند نشاندهندۀ
1. Thorpe & Ebersole
2. Piegaro
3. Gribble
1. Sato and Mokha
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مشکل بودن آن یا نبود کنترل وضعیتی پویا در آن جهت خاص باشد و در نتیجه اثر تمرینات
.نیز در این جهتها کمتر خواهد شد
انجام این تحقیق دارای چندین محدودیت احتمالی است که در تفسیر نتایج باید مد نظر قرار
، پلیومتریک، تمرینات تعادلی: فیفا برنامهای چند مؤلفهای شامل11+  تمرینات، اول.گیرند
 ما قادر به تشریح اثرات جداگانۀ هر یک از این، با این حال.قدرتی و تمرینات دویدنی است
 بهعلت تمرکز بر بازیکنان فوتبال پسر نوجوان در تعمیمپذیری، دوم.مؤلفههای برنامه نبودیم
 با توجه به تفاوتهای بیومکانیکی میان مردان وزنان.نتایج این تحقیق محدودیت وجود دارد
.ورزشکار نمیتوان اظهار کرد که زنان نیز به اندازۀ مردان از این تمرینات تأثیر میپذیرند
 را11+ نتایج این پژوهش نشان داد امتیاز آزمون ستاره در بازیکنان گروه مداخله که تمرینات
 داخلی و، قدامی داخلی، در مقایسه با بازیکنان گروه کنترل در جهتهای قدامی،اجرا کردهاند
خلفی داخلی بهطور معناداری افزایش یافته است؛ بنابراین میتوان بیان کرد بهکارگیری برنامۀ
 بازیکنان و کادر پزشکی، فیفا روشی مؤثر برای بهبود تعادل پویاست و مربیان11+ گرم کردن
. استفادهنمایند11+ باشگاهها میتوانند عالوه بر پیشگیری از آسیب با این هدف نیز از تمرینات
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