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مطالعات طب ورزشی
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حرکت فرود تکپا در بازیکنان فوتبال مرد جوان
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات  +11فیفا بر متغیرهای نیروی عکسالعمل زمین هنگام حرکت
فرود تکپا در بازیکنان فوتبال مرد جوان بود .بدینمنظور 24 ،بازیکن فوتبال زیر  21سال بهصورت تصادفی به دو گروه
تجربی و کنترل تقسیم شدند و گروه تجربی بهمدت دو ماه تحت تمرینات  +11فیفا قرار گرفت .نتایج نشان میدهد که
حداکثر مقدار مؤلفههای عمودی ،قدامی خلفی و داخلی ـ خارجی نیروی عکسالعمل زمین در پسآزمون گروه تجربی،
بهطور معناداری کاهش یافته است .درمقابل ،زمان رسیدن به حداکثر مقدار مؤلفههای نیروی عکسالعمل زمین افزایش
پیدا کرده است .بهطورکلی ،میتوان عنوان کرد که احتماالٌ برنامۀ تمرینات  +11فیفا میتواند تأثیر مثبتی بر تعدیل
عوامل خطرساز آسیب زانو داشته باشد.
واژگان کلیدی :پیشگیری از آسیب ،مفصل زانو ،فیفا  ،+11نیروی عکسالعمل زمین
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مقدمه
فوتبال ،يکي از محبوبترين رشتههای ورزشي در ايران و جهان است و طبق آمار منتشرشده از
سوی فيفا 270 ،ميليون نفر در سراسر جهان به اين ورزش ميپردازند که اين تعداد ،معادل چهار
درصد از جمعيت کرۀ زمين است .براساس همين گزارش 1806000 ،نفر در ايران در اين ورزش
فعال ميباشند که از اين تعداد 449 ،هزار نفر بهطور رسمي ثبت شدهاند ( .)1،2با توجه به افزايش
محبوبيت اين ورزش ،ضمن رشد سريع تعداد شرکتکنندگان بهويژه نوجوانان و جوانان ،شاهد
افزايش ميزان شيوع آسيبهای اين بازيکنان نيز ميباشيم (.)1
زانو ،يکي از شايعترين محلهای بروز آسيب در ورزش فوتبال ميباشد ( .)3مفصل زانو از يکسو
بين دو اهرم بلند بدن (استخوانهای تيبيا و فمور) قرار گرفته است و ازسویديگر ،عضالت بسيار
قوی اين مفصل را احاطه کردهاند .عالوهبراين ،ژئومتری اين مفصل بهگونهای است که نسبت به ساير
مفاصل ،ثبات کمتری را برای مفصل به ارمغان ميآورد .اين عوامل باعث ميشود که اين مفصل
نسبت به ساير مفاصل بدن ،تحت فشار و نيروی بيشتری قرار گيرد ( .)4آسيبهای زانو و بهويژه
آسيب رباط متقاطع قدامي(( 1)ACLکه هم بهصورت تماسي و هم بهصورت غيرتماسي ،دچار آسيب
و پارگي ميشود) ،از جدیترين ضايعات زانو ميباشند که بهطور مداوم در حين فعاليتهای ورزشي
اتفاق ميافتند ( .)5،6شايانذکر است که تقريباٌ  70درصد از پارگيهای  ،ACLطي مکانيسم
غيرتماسي اتفاق ميافتد (.)5
شواهد نشان ميدهد که از بين مکانيسمهای غيرتماسي ،فرود تکپا ،يکي از رايجترين داليل پارگي
 ACLميباشد ( .)6درهمينراستا ،گزارش شده است که  70درصد از صدمات زانو ،حين فرودآمدن
از پرش اتفاق ميافتد ( .)7ازسویديگر ،مفصل زانو اصليترين قست بدن است که هنگام فرودآمدن
از پرش ،در جذب و تعديل نيروهای فرود نقش دارد (.)8
عالوهبراين ،نيروهای عکسالعمل زمين ،پارامترهايي هستند که نحوۀ فرود را بهلحاظ ميزان و شدت
توصيف ميکنند ( .)9هنگام فرود ،نيروهای خارجي بزرگ روی اندام اعمال ميشود که بسيار سريع
به حداکثر مقدار خود ميرسد و اين موقعيتها بهلحاظ زماني برای سيستم عصبي ،مهم و
چالشبرانگيز خواهد بود ( .)10همچنين ،توانايي در کنترل و جذب مناسب اين نيروها طي
فعاليتهای پويا و عملکردی ،کليد پيشگيری از آسيب ميباشد؛ درنتيجه ،درک فاکتورهای تأثيرگذار
بر توانايي بدن در جذب اين نيروها ممکن است در پيشگيری از آسيبهای اندام تحتاني و بهبود
عملکرد بيومکانيکي مؤثر واقع شود (.)11
)1. Anterior Cruciate Lligament (ACL
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پژوهشهای پيشين درزمينۀ پيشگيری از آسيب  ،ACLبيشتر بر تأثير اين تمرينات بر کاهش ميزان
و شيوع اين آسيب ( )12،13و نيز تفاوتهای جنسيتي موجود در فاکتورهای کينتيکي و کينماتيکي
مرتبط با آسيب  ACLانجام گرفته است ( )14،15و کمتر به بررسي اثر تمرينات بر عوامل خطرزای
آن پرداخته شده است که در پژوهشهای انجامشده دراينزمينه ،نتايج ضد و نقيضي وجود دارد .در
برخي از مطالعات ،کاهش معنادار آماری نيروهای فرود طي فعاليتهای پرش عمودی ( ،)16گام
فرود ( )17و توقف پرش ( )18بهدنبال تمرينات عصبي ـ عضالني گزارش شده است .درمقابل ،در
چندين پژوهش ديگر ،عدم کاهش نيروی فرود ثبت گرديده است .شايانذکر است که آزمونهای
مورداستفادۀ آنها شامل :گام به پايين از پهلو يا النژ به جلو ( ،)19پرش عمودی ( ،)20فرود پرش و
توقف پرش عمودی ( ،)21سه مورد توقف پرش ( )22و چرخش گام به پهلو ( )23بوده است.
تاکنون ،مطالعات بسياری جهت پيشگيری از آسيبهای فوتبال انجام شده است و پژوهشگران
روشها و تمرينات بسياری را برای پيشگيری از آسيبها بهکار بردهاند .دراينميان ،از جمله
موفقترين برنامههای پيشگيری از آسيب در فوتبال" ،برنامۀ جامع گرمکردن  +11فيفا" ميباشد
( .)1پژوهشهای پيشين نشان دادهاند که اين برنامه بهميزان قابلتوجهي ،آسيبهای ورزشي
بازيکنان فوتبال از جمله آسيبهای زانو را کاهش ميدهد (.)24-26
دراينراستا ،لونگو 1و همکاران ( )2012به بررسي اين برنامۀ پيشگيری از آسيب در بازيکنان
بسکتبال پرداختند و بيان کردند که بازيکنان گروه مداخله ( 80بازيکن با ميانگين سني 13/5
سال) ،بهطور معناداری کمتر از بازيکنان گروه کنترل ( 41بازيکن با ميانگين سني  15/2سال) دچار
آسيب ،از جمله آسيب زانو شدهاند ( .)24همچنين ،والدن 2و همکاران ( ،)2012کارايي برنامۀ
تمريني عصبي ـ عضالني را در کاهش آسيبهای حاد زانو در دختران نوجوان مورد بررسي قرار
دادند .اين پژوهشگران عنوان کردند که اجرای اين برنامۀ تمريني  15دقيقهای بهصورت دو بار در
هفته 64 ،درصد از آسيبهای  ACLرا کاهش ميدهد ( .)25درهمينراستا ،زارعي و همکاران
( )1391در پژوهشي که با هدف بررسي تأثير برنامۀ جامع گرمکردن  +11فيفا بر پيشگيری از بروز
آسيب و عملکرد بازيکنان فوتبال نوجوان (در ردۀ مردان) ايران انجام شد ،گزارش کردند که ميزان
بروز آسيبهای زانو در بازيکناني که تمرينات  +11فيفا را انجام دادهاند (دو آسيب در هر 1000
ساعت) ،بهطور معناداری کمتر از بازيکنان گروه کنترل ( 3/66آسيب در هر  1000ساعت) بوده
است (.)26
1. Longo
2. Walden
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عليرغم موفقيت برنامۀ پيشگيری از بروز آسيب و استفادۀ وسيع از آن در سراسر جهان ،تاکنون
پژوهشي درزمينۀ تأثير اين برنامه بر عوامل خطر مؤثر در آسيب  ،ACLبهويژه شاخصهای کينتيک
فرود در بازيکنان فوتبال انجام نشده است .ازسویديگر ،با توجه به شيوع و هزينۀ درماني باال و نيز
دورۀ طوالنيمدت آسيب  ،ACLحساسيت و اهميت پيشگيری از آسيبهای زانو در فوتبال ،بيش از
پيش مهم و حياتي ميباشد .همچنين ،با توجه به اثربخشي برنامۀ  +11فيفا در پيشگيری از بروز
آسيب  ACLو وجود ترکيبي از تمرينات قدرتي ،پليومتريک و تعادلي و نيز تأکيد بر الگوهای
حرکتي مناسب ،آگاهي و کنترل اندام تحتاني در تمامي بخشها و تمرينات در اين برنامه و اهميت
آن در کاهش آسيب زانو ،اين سؤال مطرح ميشود که آيا اجرای يک دوره تمرينات  +11فيفا
ميتواند در متغيرهای نيروی عکسالعمل زمين تفاوتي ايجاد کند يا خير؟ با توجه به مطالب فوق،
پژوهشگر بر آن است که در پژوهش حاضر ،به بررسي تأثير برنامۀ  +11فيفا بر متغيرهای حداکثر و
زمان رسيدن به حداکثر مؤلفههای نيروی عکسالعمل زمين بازيکنان فوتبال حين فرود روی يک پا
بپردازد.
روش پژوهش
با توجه به اعمال مداخله ،وجود گروه کنترل و انتخاب هدفمند آزمودنيها برمبنای ماهيت پژوهش،
روش پژوهش حاضر از نوع نيمهتجربي بود .جامعۀ آماری پژوهش را فوتباليستهای مرد جوان
استان مازندران که دارای شرايط ورود به پژوهش بودند ،تشکيل دادند .برای ورود به پژوهش،
آزمودنيها ميبايست دارای سه سال سابقۀ فعاليت تيمي در رشتۀ فوتبال ميبودند و از نظر سطح
کيفي بازی ،توانايي شرکت در تيمهای ليگ استاني را ميداشتند .معيارهای ديگر ورود به پژوهش
عبارت بود از :قرارداشتن در دامنۀ سني  16تا  20سال ،اجرای تمرينات فوتبال توسط بازيکنان
تحت نظر يک مربي ،حضور در ليگ برتر فوتبال جوانان استان مازندران ،داشتن حداقل سه جلسۀ
تمرين در هفته عالوه بر مسابقات ،اجتناب از فعاليتهای ورزشي ديگر ،نداشتن وزن بدني خارج از
محدودۀ نرمال و داشتن سالمت عمومي موردتأييد پزشک .معيارهای خروج از مطالعه نيز
دربرگيرندۀ موارد زير بود :شرکت در برنامۀ تمرينات  +11فيفا در يک سال گذشته ،داشتن
تاريخچهای از جراحي تنه و اندام تحتاني ،داشتن ضايعۀ مينيسک و پارگي ليگامانهای زانو در يک
سال گذشته ،وجود آسيب ماندگار در اندام تحتاني (مانند تغييرات دژنراتيو در مفصل زانو ،مچ پای
بيثبات و غيره) ،داشتن بدراستاييهای اندام تحتاني قابلمشاهده شامل :ژنووالگوم ،ژنوواروم،
ژنورکورواتوم ،کف پای صاف و کف پای گود و وجود سابقۀ آسيبديدگي وستيبوالر ،گوش داخلي و
ليگاماني در اندام تحتاني در يک سال گذشته .شايانذکر است که در طول پژوهش ،درصورتيکه
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هرکدام از آزمودنيها دارای شرايط زير نبودند ،از پژوهش حذف ميشدند :عدم رضايت آزمودنيها و
تمايل به ادامۀ روند پژوهش ،عدم شرکت آزمودنيها در دو جلسۀ تمريني متوالي ،عدم شرکت
آزمودنيها در سه جلسۀ تمريني غيرمتوالي ،همکاری نامناسب آزمودني طي پژوهش و آسيبديدگي
و ايجاد درد در طول پژوهش و حين انجام پسآزمون .جهت انجام پژوهش ،از ميان جامعۀ آماری،
 24نفر بهعنوان نمونۀ آماری از دو تيم بهصورت نمونهگيری دردسترس و هدفمند انتخاب شدند و
سپس ،تيم های داوطلب با استفاده از روش تصادفي بلوکي به دو گروه مساوی  12نفرۀ تجربي و
کنترل تقسيم گرديدند .الزمبهذکر است که هر گروه تقريباً توزيع برابری از پستهای بازی شامل:
دفاع ،مياني و حمله را داشت .شايان توجه است که دروازهبانها بهواسطۀ نيازهای فيزيکي و
فيزيولوژيک و تمرينات بسيار متفاوت آنها از ساير بازيکنان ،از اين پژوهش کنار گذاشته شدند.
پيش از آغاز برنامۀ مداخله و برای يادگيری روش درست اجرای تمرينها ،تمام بازيکنان در يک
کارگاه آموزشي شرکت نمودند که در آن ،آموزش ويدئويي و توضيحات برنامۀ مداخله را دريافت
کردند و خالصۀ شيوهنامههايي که بايد بپذيرند به آنها ارائه گرديد و از آنها خواسته شد که آن را
مطالعه نمايند و فرم رضايتنامه را امضا کنند .شايانذکر است که تمامي جلسات تمريني،
تحتنظارت يکي از پژوهشگران انجام شد تا اين اطمينان حاصل شود که آزمودنيها ،از استانداردها
پيروی کرده و تکنيک درست را استفاده نمودهاند.
برنامۀ تمريني  +11فيفا ،برنامۀ تمريني پيشرفتهای ميباشد که جهت پيشگيری از آسيبهای
پايينتنه در فوتباليستها طراحي شده است ( .)27اين برنامۀ تمريني شامل  27تمرين در سه
بخش ميباشد که  18تمرين آن در سه سطح مبتدی ،متوسط و پيشرفته ارائه شده است .بخش اول
اين برنامه شامل شش ست تمريني ميباشد و تمريناتي مانند دويدن در مسير مستقيم ،دويدن
همراه با چرخش داخلي و خارجي مفصل ران ،دويدن جانبي ،دويدن همراه با برخوردهای
کنترلشدۀ شانۀ بازيکنان به يکديگر و دويدن به عقب را در بر ميگيرد .هدف اصلي اين بخش از
برنامه ،افزايش ضربان قلب بازيکنان بههمراه آموزش نحوۀ دويدن ،فرودآمدن و پريدن ميباشد که
هشت دقيقه بهطول ميانجامد .عالوهبراين ،بخش دوم اين برنامه دارای شش ست تمرين با تمرکز
بر تقويت عضالت مرکزی و پاها ،تعادل و توان انفجاری است که هريک از تمرينات اين بخش ،دارای
سه سطح دشواری ميباشد .ابتدا ،تمام بازيکنان تمرينات سطح يک را انجام ميدادند و با توجه به
ميزان پيشرفت آنها ،تمرينات سطح دو انجام ميشد .تمرينات سطح سه نيز پس از اجرای تمرينات
سطح دو و با توجه به پيشرفت بازيکنان انجام ميگرفت .اجرای بخش دوم تمرينات نيز حدود ده
دقيقه بهطول ميانجاميد .درنهايت ،بخش سوم اين برنامه به تمرينات دويدني با سرعت متوسط و
باال و همراه با تغيير مسير بهمدت دو دقيقه اختصاص داشت .مدتزمان الزم جهت اجرای اين برنامۀ
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تمريني گرمکردن ،حدود 25ـ 20دقيقه بود .اين برنامه سه بار در هفته و بهمدت هشت هفته
بههمراه تمرينات رايج تکنيکي و تاکتيکي فوتبال توسط گروه تجربي انجام شد .در اين مدت ،گروه
کنترل صرف ًا به تمرينات تکنيکي و تاکتيکي رايج فوتبال پرداخت .شايانذکر است که تمام بازيکنان
تيمهای گروه کنترل و تجربي ،يک هفته پيش از آغاز پژوهش و يک هفته بعد از پايان برنامۀ
تمريني ،موردارزيابي قرار گرفتند.
عالوهبراين ،از پروتکل مدينا 1و همکاران ( )2008برای جمعآوری دادههای مربوط به فرود بر روی
يکپا استفاده شد ( .)28برای اجرای آزمون فرود ،آزمودني در وضعيتي متعادل نزديک به لبۀ
سکويي با ارتفاع  40سانتيمتر بهطريقي ميايستاد که پای غالب در حالت معلق (پاشنۀ پا در تماس
با لبۀ جلويي سکو) قرار داشت و به لبۀ جلويي سکو تکيه داده بود (شکل شمارۀ يک ـ الف) .اين
وضعيت با کنترل مرکز ثقل ،حرکات افقي بدن را محدود ميکرد و وزن آزمودني بهصورت کامل
بهوسيلۀ پای غيرغالب تحمل ميگرديد .در اين مرحله ،از آزمودني خواسته ميشد که بهصورت
ال عمودی و متعادل ،بدون خمکردن و پايينآوردن تنه و حالت پرشي ،با فرمان آزمونگيرنده بر
کام ٌ
روی پای غالب فرود آيد (شکل شمارۀ يک ـ ب) .پس از فرود ،از آزمودني خواسته ميشد وضعيت را
برای پنج ثانيه حفظ کند و با اعالم آزمونگيرنده ،به اجرای خود خاتمه دهد .قابلذکر است که پيش
از انجام آزمون ،آزمودنيها برای انجام صحيح آن موردآموزش قرار گرفتند .پس از يادگيری تکنيک،
در روز آزمون ،هر آزمودني سه بار فرود را تمرين ميکرد و سه کوشش صحيح را با فاصلۀ  30ثانيه
انجام ميداد (تکنيک فرود بهوسيلۀ آزمونگر چک شده و درصورت صحيحنبودن ،آزمون تکرار
ميگشت) (شکل شمارۀ يک).

1. Medina
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شکل1ـ نحوۀ انجام فرود بر روی یکپا؛ الف .مرحلۀ آمادگی قبل از فرود و ب .مرحلۀ فرود

در پژوهش حاضر از صفحۀ نيروسنج( 1کيستلر ،وينترثور ،سوئيس 1000،هرتز) 2بهمنظور گردآوری
دادههای مربوط به نيروی عکسالعمل زمين استفاده شد و متغيرهای نيروی عکسالعمل زمين
شامل :حداکثر مقدار و زمان رسيدن به حداکثر مقدار سه مؤلفۀ عمودی ،قدامي ـ خلفي و داخلي ـ
خارجي نيروی عکسالعمل زمين ،مورداندازهگيری قرار گرفت .همچنين ،دادهها بهوسيلۀ سيستم
تحليل حرکت 3استخراج گشت و از نرمافزار متلب( 4نسخۀ  )2010برای تحليل دادههای نيرو
استفاده شد .ذکر اين نکته ضرورت دارد که فرکانس نمونهگيری  1000هرتز انتخاب گرديد و
بهمنظور فيلترکردن دادههای خام ،از تکنيک پايينگذر باترورث 5با فرکانس برشي  20استفاده شد
که اين فرکانس برشي ،با استفاده از تکنيک تحليل باقيمانده 6تعيين گرديد ( .)29با استفاده از
اطالعات کسبشده از صفحۀ نيرو ،مؤلفههای حداکثر نيروی عکسالعمل زمين با تقسيم بر وزن
آزمودنيها ،نرمال گشت و بهصورت مضربي از وزن بدن بيان گرديد .سپس ،ميانگين دادههای
بهدستآمده از سه فرود موفق ،برای محاسبۀ اين متغيرها مورداستفاده قرار گرفت .زمان رسيدن به
حداکثر نيرو نيز که فاصلۀ زماني بين اولين تماس پا با صفحۀ نيرو و رسيدن به حداکثر نيروهای
1. Force Plate
2. Kistler: Winterthur, Switzerland, 1000 HZ
)3. Motion Analysis (Simi Motion
4. Matlab
5. High Pass Filter
6. Residual Technique
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عکسالعمل زمين در حين فرودآمدن ميباشد ،محاسبه گشت .همچنين ،برای تجزيهوتحليل
اطالعات جمعآوریشده از روشهای آماری توصيفي و استنباطي استفاده شد .جهت بررسي
نرمالبودن دادهها نيز آزمون شاپيروويلک( 1بهدليل دقت باالی اين آزمون نسبت به آزمون
کولموگروف ـ اسميرنوف) بهکار رفت و برای بررسي اثر تعاملي زمان بر گروه ،2آناليز واريانس با
اندازههای تکراری 3مورداستفاده قرار گرفت .شايانذکر است که درصورت معناداری اثر تعاملي زمان
بر گروه ،آزمون تي زوجي برای مقايسۀ درونگروهي بين متغيرهای پيشآزمون و پسآزمون بهکار
ميرفت و از آزمونهای تي مستقل برای مقايسۀ بين گروهي متغيرها در پسآزمون استفاده گشت.
اندازۀ اثر ( 4)ESنيز برای هريک از متغيرها محاسبه گرديد ( .)30شايانذکر است که تجزيهوتحليل
اطالعات در سطح معناداری  95درصد و ميزان آلفای کوچکتر يا مساوی ( )0/05انجام شد.
نتایج
ميانگين و انحراف استاندارد مشخصات دموگرافيک آزمودنيها در جدول شمارۀ يک ارائه شده است.
جدول 1ـ میانگین و انحراف استاندارد مشخصات دموگرافیک آزمودنیهای گروه تمرین و کنترل
گروهها
متغير
سن (سال)
قد (سانتيمتر)
وزن (کيلوگرم)
سابقۀ فعاليت ورزشي (سال)

گروه تمرين ( 12نفر)
(ميانگين و انحراف استاندارد)
19/1±33/07
177/8±08/29
72/6±25/89
4/0±58/99

گروه کنترل ( 12نفر)
(ميانگين و انحراف استاندارد)
19/1±33/37
4±179/26
73/8±25/51
4/1±66/07

معناداری
1/000
0/333
0/755
0/84

نتايج آزمون تحليل واريانس اندازهگيری تکراری با تصحيح گرين هاوس گايزر 5در ارتباط با حداکثر
مقدار مؤلفۀ داخلي ـ خارجي ( ،)P=0/001قدامي ـ خلفي ( )P=0/001و عمودی نيروی عکسالعمل
زمين ( )P=0/001و همچنين ،زمان رسيدن به حداکثر مقدار مؤلفۀ داخلي ـ خارجي (،)P=0/022
قدامي ـ خلفي ( )P=0/001و عمودی نيروی عکسالعمل زمين ( )P=0/001نشان ميدهد که اثر
تعاملي زمان بر گروه تمرين و کنترل معنادار ميباشد .با توجه به معناداری اثر تعاملي زمان بر گروه،
از آزمون تي زوجي برای مقايسۀ درونگروهي (پيشآزمون و پسآزمون) استفاده شد (شکل دو تا
1. Shapiro-Wilk Test
2. Time Groups Interaction
3. Repeated Measure Analysis of Variance Test
4. Effect Size
5. Greenhouse Geisser
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پنج) و آزمون تي مستقل جهت مقايسۀ بين گروهي (گروه تمرين و کنترل) بهکار رفت.

شکل 2ـ مقایسۀ مؤلفههای حداکثر نیروی عکسالعمل زمین در پیشآزمون و پسآزمون گروه تمرین
(*نشاندهندۀ تغيير معنادار)

شکل 3ـ مقایسۀ مؤلفههای حداکثر نیروی عکسالعمل زمین در پیشآزمون و پسآزمون گروه کنترل
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شکل 4ـ مقایسۀ زمان رسیدن به حداکثر مقدار مؤلفههای نیروی عکسالعمل زمین در پیشآزمون و
پسآزمون گروه تمرین
(*نشاندهندۀ تغيير معنادار)

شکل 5ـ مقایسۀ زمان رسیدن به حداکثر مقدار مؤلفههای نیروی عکسالعمل زمین در پیشآزمون و
پسآزمون گروه کنترل

تأثیر هشت هفته تمرینات  +11فیفا بر متغیرهای نیروی ...

117

نتايج آزمون تي مستقل در پسآزمون بيانگر اين است که در حداکثر مقدار مؤلفۀ داخلي ـ خارجي
( ،)P=0/003قدامي ـ خلفي ( )P=0/003و عمودی نيروی عکسالعمل زمين ( )P=0/020و
همچنين ،زمان رسيدن به حداکثر مقدار مؤلفۀ داخلي ـ خارجي ( ،)P=0/046قدامي ـ خلفي
( )P=0/005و عمودی نيروی عکسالعمل زمين ( )P=0/002بين گروه تمرين و کنترل ،اختالف
معناداری وجود دارد.
تجزيهوتحليل يافتههای تکميلي پژوهش در بررسي اثر تمرينات  +11فيفا بر متغيرهای فعاليت
الکتريکي عضالت اطراف زانو ،حاکي از کاهش معنادار نسبت کلي فعاليت کوادريسپس به
همسترينگ ،قبل و بعد از فرود در گروه تجربي بود ()P=0/001؛ درحاليکه در گروه کنترل ،در
حالتهای پيشآزمون و پسآزمون تفاوت معناداری نداشت (( .)P<0/05در اين نسبت ،حاصلجمع
فعاليت عضالت رکتوسفموريس و واستوسلتراليس ،بر حاصلجمع فعاليت عضالت مديال-
همسترينگ و لترالهمسترينگ تقسيم شد).
همچنين ،نتايج تغييرات درونگروهي نشاندهندۀ افزايش معنادار نسبت فعاليت کمپارتمان داخلي
زانو به کمپارتمان خارجي ،قبل و بعد از فرود در گروه تجربي بود ()P=0/001؛ درحاليکه در گروه
کنترل در حالتهای پيشآزمون و پسآزمون ،تفاوت معناداری وجود نداشت (( .)P<0/05در اين
نسبت ،ميزان فعاليت عضالت کمپارتمان داخلي زانو (واستوس ـ مدياليس و مديالهمسترينگ) بر
فعاليت عضالت کمپارتمان خارجي زانو (واستوس ـ لتراليس و لترال ـ همسترينگ) تقسيم گرديد).
يافتههای تکميلي ديگر در بررسي اثر تمرينات  +11فيفا بر ميزان زوايای فلکشن و والگوس زانو
حين فرود ،بيانگر افزايش معنادار زاويۀ فلکشن ( °1/12به  )19/1°و کاهش معنادار زاويۀ والگوس
زانو ( °7/10به  )5/2°حين فرود در گروه تجربي بود ()P=0/001؛ درحاليکه در گروه کنترل ،در
حالتهای پيشآزمون و پسآزمون ،تفاوت معناداری مشاهده نشد (.)P<0/05
بحث و نتیجهگیری
نتايج مطالعات پيشين نشان داده است که همواره ،پايداری مفصل زانوی بازيکنان فوتبال از
دغدغههای مربيان بدنساز ،بازيکنان و سرمربيان تيمها بوده است؛ چنانکه مطالعات
همهگيرشناسي بيانگر آن است که ميزان آسيبهای اندام تحتاني ،بهويژه زانو ،پس از ساليان
متمادی و با استفاده از روشهای علمي و مدرن تمريني ،همچنان در باالترين سطوح آسيبهای
ورزشي قرار دارد ( .)2برای رفع اين مشکل ،تاکنون اقدامات درماني زيادی انجام شده است که از
ميان آنها ،روشهای غيرجراحي و غيردارويي همچون تمرين ،موردتوجه پژوهشگران بوده است تا
با استفاده از روشهای پيشگيرانۀ تمرين که منطبق بر فعاليت بازيکنان ميباشد ،آنها را از
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آسيبهای زانو مصون دارند ( .)31برخي پژوهشها از قيبل پژوهش والدن و همکاران ( )25و زارعي
و همکاران ( )26نشان دادهاند که برنامۀ جامع گرمکردن  +11فيفا ،بهميزان قابلتوجهي آسيبهای
ورزشي بازيکنان فوتبال ،بهويژه آسيب زانو را کاهش ميدهد ،اما اطالعات محدودی درمورد تأثير
اين برنامه بر متغيرهای نيروی عکسالعمل زمين وجود دارد؛ لذا ،هدف از پژوهش حاضر ،بررسي
تأثير برنامۀ پيشگيری از آسيب  +11فيفا بر متغيرهای حداکثر و زمان رسيدن به حداکثر مؤلفههای
نيروی عکسالعمل زمين بازيکنان فوتبال در فرود روی يک پا بود.
نتايج نشان داد که حداکثر مقدار سه مؤلفه عمودی ،قدامي ـ خلفي و داخلي ـ خارجي نيروی
عکسالعمل زمين در گروه تمرين ،کاهش معناداری داشته است ،اما زمان رسيدن به حداکثر مقدار
اين سه مؤلفه ،بهطور معناداری افزايش يافته است.
عليرغم تالش پژوهشگران ،پژوهشي که به بررسي اثر برنامۀ  +11فيفا بر نيروهای عکسالعمل زمين
پرداخته باشد ،يافت نشد .بااينوجود ،نتايج پژوهش حاضر تاحدودی با مطالعات هوويت 1و همکاران
( ،)1996ارميسچر 2و همکاران ( )2004و بارندريچ 3و همکاران ( )2011مطابقت دارد .هوويت و
همکاران ( ،)1996تأثير تمرينات پليومتريکي اسپورتمتريک را بر نيروهای تماسي در آزمودنيهای
زن واليباليست موردبررسي قرار دادند و متوسط کاهش  456نيوتني ( 46/73کيلوگرمي) را طي
پرش عمودی ،بهدنبال تمرينات اسپورتمتريک در  11واليباليست زن دبيرستاني گزارش کردند
( .)16دراينراستا ،ارميسچر و و همکاران ( )2004در بررسي اثرات برنامۀ تمريني پيشگيرانه از
آسيب ليگامنت زانو بر نيروهای تماسي حين تکليف حرکتي گام فرود در دانشجويان فعال ،کاهش
 26درصدی در اوج نيروی تماس عمودی و ميزان توسعۀ نيروی  27درصدی را مشاهده کردند
( .)17همچنين ،بارندريچ و همکاران ( )2011به بررسي تأثير يک دوره برنامۀ عصبي ـ عضالني بر
برخي از پارمترهای بيومکانيکي طي آزمون پرش فرود در بازيکنان هندبال  13تا  19ساله پرداختند
و افزايش  9درصدی زمان تماس را طي آزمون پرش فرود گزارش نمودند ( .)32اين يافتهها
بدينمعني است که آزمودنيها ،فرود نرمتری را داشتهاند.
درزمينۀ پژوهشهای ناهمخوان نيز پژوهشي که تأثير تمرينات  +11فيفا بر نيروهای عکسالعمل
زمين را موردمطالعه قرار داده باشد ،يافت نشد .در مطالعات نسبتاً مشابه در اين ارتباط ،يافتههای
هرمن 4و همکاران ( ،)2008ويلکرسون 1و همکاران ( )2011و وسکووی 2و همکاران ( )2008با
1. Hewett
2. Irmischer
3. Barendrecht
4. Herman
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يافتههای پژوهش حاضر همخواني ندارد .هرمن و همکاران ( )2008گزارش کردند که انجام نه هفته
تمرينات مقاومتي ،تأثير معناداری بر بيومکانيک اندام تحتاني زنان ورزشکار تفريحي ،بهويژه نيروی
برشي قدامي زانو نداشته است ( .)18داليل اين عدم همخواني را ميتوان تفاوت در جنسيت
آزمودنيها ،ميانگين سني باالتر ،تعداد نمونۀ بيشتر و نوع تمرينات بهکاربردهشده در اين پژوهش
درمقايسه با پژوهش حاضر در نظر گرفت .همچنين ،ويلکرسون و همکاران ( )2011در پژوهشي،
عدم کاهش نيروی فرود را حين آزمونهای گام به پايين از پهلو يا النژ به جلو در پي يک دوره
برنامۀ تمريني پرشي در زنان دانشگاهي بيان کردند ( .)19دراينراستا ،وسکووی و همکاران ()2008
نيز نتايج مشابهي را درمورد عدم کاهش نيروی عمودی عکسالعمل زمين بهدنبال برنامۀ
پليومتريکي مشاهده نمودند ( .)23عواملي مانند سن (نوجوان يا بزرگسال) ،تجربۀ ورزشکار (رقابتي
يا تفريحي) ،نوع آموزش و پروتکل تمريني ممکن است بر توانايي برنامههای مداخلهای در تغيير
نيروهای فرود مؤثر باشد.
مطالعات نشان دادهاند که برای انجام فرود موفق بههنگام انجام فعاليتهای ورزشي مختلف ،سيستم
حرکتي بايد ويژگيهای نيروی عکسالعمل زمين مانند بزرگي نيروی تماسي را پيشبيني نمايد و
بزرگي و سرعت چرخش مفاصل اندام تحتاني را با فعالکردن برخي از مکانيسمهای جذب انرژی،
کنترل کند ( .)33هدف اصلي سيستم حرکتي ،بهحداقلرساندن نيروی تماسي بههنگام فرود
ميباشد .در پژوهش حاضر ،تمرينات  +11فيفا توانست با تأثير بر نحوۀ فرودآمدن ورزشکار،
مؤلفههای نيروی عکسالعمل زمين را بهميزان قابلتوجهي در گروه مداخله کاهش دهد و زمان
رسيدن به حداکثر نيرو را افزايش بخشد .الزمبهذکر است که هرچند افزايش حداکثر مؤلفههای
نيروی عکسالعمل زمين و کاهش زمان رسيدن به اين حداکثر نيرو ،موجب بهترشدن مهارت
ورزشکار ميشود ،اما ميتواند بهدليل تحمل نيرو در مدتزمان کوتاهتر ،باعث افزايش ميزان
آسيبديدگي شود .عالوهبراين ،درصورتيکه زمان رسيدن به حداکثر نيرو افزايش يابد ،مقدار شتاب
منفي نيز کم شده و درنتيجه ،نيروی عکسالعمل زمين در زمان طوالنيتری به مقدار حداکثر خود
ميرسد و لذا ،خطر آسيبديدگي کاهش مييابد ( .)34در ميان مسائل متعددی که درمورد
مکانيسم فرود مطرح ميباشد ،تنظيم بزرگي 3و مدتزمان 4فعاليت عضالني براساس ميزان نياز
حرکت نظير ارتفاع فرود ،سطح تماس و نيز تکنيک فرود ( ،)35از اهميت بهسزايي برخوردار
1. Wilkerson
2. Vescovi
3. Amplitude
4. Duration
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ميباشد .نتايج پژوهش حاضر نشان داد که برنامۀ پيشگيری از آسيب  +11فيفا ،باعث بهبود فعاليت
عضالت اطراف زانو شده است؛ ازاينرو ،يکي از داليل کاهش نيروهای عکسالعمل زمين در اين
پژوهش را ميتوان افزايش نسبت فعاليت همسترينگ به کوادريسپس در نظر گرفت .حين اجرای
مانور فرود که احتمال ايجاد انقباض برونگرا در عضلۀ کوادريسپس زياد ميباشد ،ضروری است که
عضالت همسترينگ وارد عمل شوند ،ثبات مفصل زانو را حفظ کرده و  ACLرا محافظت نمايند؛
بنابراين ،بهبود ثبات زانو از اين طريق ،بيانگر بهينهشدن برنامۀ حرکتي ميباشد (تغييرات ايجادشده
در اين پژوهش نيز از تئوری بهينهشدن حمايت ميکند) ( .)36در اين تئوری ذکر شده است که در
اجرای يک حرکت خطرناک آسيبزا مانند فرود ،فعاليت عضالت همسترينگ ،همزمان و منطبق با
نيروهای برشي تيببوفمورال ،دقيقاٌ پس از اولين برخورد پا با زمين افزايش پيدا ميکند ( .)36،37در
تمرينات  +11فيفا با بهرهگيری از تمرينات مقاومتي ،بهويژه تقويت عضالت همسترينگ ،نسبت
فعاليت کوادريسپس به همسترينگ ،متناسب بوده و از راستای نامناسب در زانو حين فرود
جلوگيری ميشود .ازسویديگر ،با توجه به اينکه يکي از اصول تمرينات  +11فيفا مورداستفاده در
پژوهش حاضر اين بود که فرد در حين اجرای تمرينات ميبايست همواره راستای صاف بدن را حفظ
نمايد و زانوهای خود را با درجات خاصي خم کرده و بر روی پنجه فرود بيايد و نيز اينکه افراد
سعي مي کردند از والگوس و واروس زانو حين اجرای تمرينات جلوگيری کنند؛ بنابراين ،با وجود
تمرينات  +11و اصول اساسي اين تمرينات (حفظ راستای قائم بدن و کنترل حرکات خمشدن و
والگوس زانو) ،استراتژی فرود آزمودنيها بهبود يافت؛ بهگونهایکه زاويۀ فلکشن زانو پس از انجام
هشت هفته تمرينات  +11افزايش يافت و زاويۀ والگوس کاهش پيدا کرد .اين احتمال وجود دارد که
شرايط مناسب برای جذب شوک و کاهش نيروی عکسالعمل زمين (دو عامل مخرب و آسيبرسان
به زانو) فراهم شده است؛ ازاينرو ،بايد گفت که احتماالً ،کينماتيک بهتر زانو و بهينهشدن فعاليت
عضالت همسترينگ و نيز افزايش تغييرات زاويۀ فلکشن و کاهش والگوس زانو ،منجر به افزايش
جذب شوک و کاهش نيروی عکسالعمل زمين شده است.
بهطورکلي ،نتايج نشان داد که ترکيب منتخبي از عوامل تمريني درقالب يک برنامۀ جامع گرمکردن
 20دقيقهای ميتواند اثرات بالقوۀ پيشگيری مثبتي را ايجاد کند؛ بهطوریکه در پژوهش حاضر،
تغييرات معناداری در متغيرهای نيروی عکسالعمل زمين در پي برنامۀ پيشگيری از آسيب فيفا
مشاهده شد؛ بنابراين ،نتايج پژوهش حاضر بيان ميکند که متغيرهای حداکثر و زمان رسيدن به
حداکثر مؤلفههای نيروی عکسالعمل زمين بازيکنان فوتبال ميتواند با اجرای برنامۀ  11+فيفا بهبود
يابد و بهطور بالقوه ،موقعيتهای ريسک آسيب  ACLکاهش يابد و منجر به کنترل بهينۀ ACL
گردد .در پژوهش حاضر ،ميزان اندازۀ اثر تمرينات  +11فيفا بر مؤلفههای داخلي ـ خارجي ،قدامي ـ
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خلفي و عمودی حداکثر نيروی عکسالعمل زمين بهترتيب برابر با ( )1/59( ،)1/62و ( )1/40بود و
ميزان زمان رسيدن به حداکثر مقدار اين مؤلفهها نيز بهترتيب معادل ( )1/38( ،)0/98و ()2/09
بهدست آمد که با توجه به شاخص استاندارد دی کوهن ،1نشاندهندۀ تأثير باالی اين تمرين بر
متغيرهای نيروی عکسالعمل ميباشد .اين احتمال وجود دارد که نتايج بهدستآمده ،ناشي از
شرکت آزمودنيهای آماتور با سطح آمادگي جسماني و مهارتي پايين در اين پژوهش باشد .البته،
ذکر اين نکته ضروری است که فيفا ،پروتکل تمريني  +11را جهت استفادۀ بازيکنان باالی  14سال
آماتور و تفريحي توصيه نموده است؛ بنابراين ،تعميم نتايج به بازيکنان حرفهای فوتبال ،موردترديد
بوده و نياز به بررسي پژوهشي جامعي دارد .شايانذکر است که انجام اين پژوهش دارای چندين
محدوديت احتمالي بود که در تفسير نتايج ميبايست مدنظر قرار گيرد .نخست اينکه تمرينات فيفا
 ،+11برنامهای چندمؤلفهای شامل :تمرينات تعادلي ،پليومتريک ،قدرتي و تمرينات دويدني ميباشد
که ما در اين پژوهش ،قادر به تشريح اثرات جداگانۀ هريک از اين مؤلفهها نبوديم .مورد دوم اين
است که بهدليل تمرکز بر بازيکنان فوتبال پسر جوان ،در تعميمپذيری نتايج اين پژوهش محدوديت
وجود دارد .همچنين ،با توجه به تفاوتهای بيومکانيکي ميان مردان و زنان ورزشکار نميتوان گفت
که زنان نيز به اندازۀ مردان از اين تمرينات تأثير ميپذيرند؛ ازاينرو ،به ساير پژوهشگران پيشنهاد
ميشود که در مطالعات آيندۀ خود ،اثر تمرينات گرمکردن فيفا  11+را بر روی هر دو جنس و در
دورههای سني مختلف بررسي نمايند و نتايج را با برنامههای پيشگيری تکمؤلفهای موردمقايسه قرار
دهند.
مطالعات پيشين نشان دادهاند که برنامۀ جامع گرمکردن  +11فيفا ،بهميزان قابلتوجهي آسيبهای
ورزشي بازيکنان فوتبال ،بهويژه آسيب  ACLرا کاهش ميدهد ،اما عليرغم موفقيت اين برنامه،
مکانيزمهای سازگاری حرکتي مربوط به اين نوع تمرين ناشناخته باقي مانده است.
يافتههای کمي دستگاه صفحۀ نيرو نشان داد که آزمودنيهای گروه تمرين با اجرای پروتکل جامع
تمريني  +11فيفا ،مقدار نيروی کمتری را در زمان طوالنيتری هنگام فرودآمدن روی يک پا تحمل
ميکنند .با درنظرگرفتن اين نتايج ،بهدليل بهبود شاخصهای فعاليت عضالني و سينماتيکي زانو
حين فرود ،ميتوان گفت که اجرای تمرينات  +11ميتواند تأثير مثبتي در تعديل عوامل خطرساز
آسيب زانو داشته باشد.
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Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of 8 weeks of FIFA 11+ training on
ground reaction force variables during single leg drop landing in young male soccer
players. Twenty-four soccer players aged under 21years old were randomly divided into
experimental and control groups. The experimental group underwent 2-month FIFA 11+
training. Peak values for the components of Ground Reaction Force were significantly
decreased during single leg drop landing in experimental group. In contrast, time to peak
of these force variables significantly increased. According to these findings, it can be
concluded that FIFA 11+ training program may have a positive effect in modifying knee
injury risk factors.
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