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Background and aim: The FIFA 11+ comprehensive warm-up programs are known to reduce sport
injuries in soccer players, especially injury to Anterior Cruciate Ligament (ACL). However, there is
limited knowledge on how it affects anterior knee shear force in soccer players. The present study aimed
to investigate the effect of the FIFA 11+ injury prevention programs on anterior knee shear force in
teenage male soccer players.
Materials and methods: In the current semi-experimental study, 30 teenage soccer players, aged
between 14 and 16 years, with no injury in the lower extremities, were randomly divided into control (n=
15) and training (n= 15) groups. Force was measured using a force plate (during a single leg jump-landing
test). The maximum posterior ground reaction force was considered as the anterior knee shear force
(equivalent to the pressure on the ACL). Repeated measures analysis of variance was run for data
analysis.
Results: The 11+ program training group brought about a significant reduction in the anterior knee shear
force compared with that in the control group (p < 0.5).
Conclusion: The present study demonstrated that the FIFA 11+ injury prevention program can reduce
shear force on the anterior knee of teenage male soccer players. This program may result in optimum
control of ACL injury by limiting the anterior shear force on the knee, which is one of the risk factors of
knee injury.
Keywords: FIFA 11+ Program; Anterior Knee Shear Force; Teenage Male Soccer Players; Aanterior
Cruciate Ligament
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چکیده
مقدمه و اهداف
مطالعات پیشین نشان دادهاند برنامهی جامع گرم کردن  +11فیفا به میزان قابل توجهی آسیبهای ورزشی بازیکنان فوتبال بهویژه آسیب  ACLرا کاهش میدهد ،اما
اطالعات محدودی در مورد تأثیر این برنامه بر نیروی برشی قدامی زانوی بازیکنان فوتبال وجود دارد .هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی تأثیر برنامه پیشگیری از آسیب
 +11فیفا بر نیروی برشی قدامی زانوی پسران فوتبالیست نوجوان بود.
مواد و روشها
در مطالعه حاضر که بهصورت نیمهتجربی انجام شد 30 ،نفر فوتبالیست نوجوان  14تا  16سال فاقد هر گونه آسیب ،بهصورت در دسترس و هدفمند بهعنوان نمونه آماری
انتخاب و بهطور تصادفی به دو گروه تجربی (15نفر) و کنترل (15نفر) تقسیم شدند .اندازهگیری نیروها (حین اجرای آزمون پرش–فرود یکپا) بهوسیله دستگاه صفحه نیرو
صورت گرفت .حداکثر نیروی عکسالعمل زمین در جهت خلفی بهعنوان نیروی برشی قدامی زانو (معادل فشار بر  )ACLدر نظر گرفته شد .از آزمون تحلیل واریانس اندازه-
های تکراری  2×2برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شد.
یافتهها
کاهش معناداری در میزان نیروی برشی قدامی زانوی بازیکنان گروه تمرین در پسآزمون در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد (.)p<0/05
نتیجهگیری
مطالعه حاضر نشان داد برنامه تمرینی پیشگیری از آسیب  +11فیفا می تواند موجب کاهش نیروی برشی قدامی زانو در پسران فوتبالیست نوجوان شود .به نظر میرسد این
برنامه تمرینی میتواند با محدود کردن نیروی برشی قدامی زانو که از عوامل خطر آسیب  ACLمیباشد منجر به کنترل بهینه  ACLگردد.
واژههای کلیدی
برنامه تمرینی  +11فیفا؛ نیروی برشی قدامی زانو؛ پسران فوتبالیست نوجوان؛ لیگامنت متقاطع قدام
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مقدمه
از میان تمامی رشتههای ورزشی ،فوتبال یکی از
شرکت بیشتر و مستمر در ورزشها میتواند آسیبهای بیشتری را در برداشته
پرطرفدارترین ورزشها در جوامع مختلف میباشد .صرف نظر از طرفداران انبوهی که این رشته به خود جذب نموده است ،ساالنه تعداد قابل
توجهی از افراد عالقهمند به این رشته روی میآورند ]2[.به همراه توسعهی فوتبال ،آسیبهای ناشی از آن نیز گسترش یافته است .آسیب زانو
بهعنوان شایعترین آسیب در فوتبال و نوتوانی و جراحی آن بهعنوان رایجترین و پرهزینهترین آسیبهای فوتبال به شمار میآید ]3[.یکی از
متداولترین آسیبهای موجود در زانو آسیب رباط متقاطع قدامی )ACL(1است ]4[.پارگی کامل  ACLدر ورزش فوتبال ده برابر بیشتر از سایر
ورزشها گزارش شده است]5[.
تئوریهای مختلفی ،دالیل آسیب  ACLرا توضیح میدهد که میتوان آنها را به عوامل درونی و بیرونی تقسیم کرد .عوامل درونی شامل
فاصله کم بین دو کندیل استخوان ران ACL ،ضعیف ،شلی فیزیولوژیکی عمومی ،اثر هورمونی و ناهنجاری اندام تحتانی است .عوامل خارجی
شامل تقابل غیرطبیعی عضله چهارسر رانی 2به همسترینگ ،تغییر کنترل عصبی-عضالنی ،سطح تقابل کفش با زمین بازی و سبک بازی
ورزشکار میباشد ]6[.مکانیسم آسیبهای  ACLبه دو دسته برخوردی و غیربرخوردی تقسیم میشوند ]4[.تقریباً  70-90درصد صدمات ACL
از طریق مکانیسم غیربرخوردی رخ میدهد ]4[.عملکرد اصلی  ACLممانعت از جابجایی قدامی درشتنی نسبت به ران است]6 ,4[.
بسیاری از محققان فاکتورهای بیومکانیکی صفحه ساجیتال از جمله نیروی عکسالعمل زمین در راستای خلفی را بهعنوان مکانیسم بار وارده بر
 ACLنشان دادهاند ]7[.نیروی عکسالعمل زمین در راستای خلفی در حین فرود آمدن بهعنوان تخمینهایی از تثبیت و پایداری صفحه ساجیتال
مفصل زانو به کار گرفته میشوند[ ]8 ,7و میتوان آنها را معادل نیروی برشی قدامی زانو و اعمال فشار روی  ACLدر نظر گرفت .نیروی برشی
قدامی زانو )KASF( 3یک نیرو یا فشار در جهت قدامی سر پروگزیمال درشتنی نسبت به سر دیستال استخوان ران است و یا بهطور برعکس
یک نیرویی در جهت خلفی سر دیستال استخوان ران نسبت به سر پروگزیمال استخوان درشتنی میباشد ]9[.این نیرو ،انتقال قدامی درشتنی را
ایجاد میکند که عمدتاً بهوسیله  ACLبازداشته میشود و در نتیجه لیگامنت کشیده شده و این فشار عامل اصلی پارگی  ACLاست]9[.
کاهش بار وارده بر  ACLکه شامل نیروی برشی قدامی میباشد ،به فعالیت صحیح عضالت اندام تحتانی بستگی دارد ]11 ,10[.عضالت دوقلو و
چهارسر بهعنوان آنتاگونیستهای  ACLعمل میکنند و ممکن است فعالیت آنها نیروی برشی قدامی را افزایش دهند .برعکس ،همسترینگ-
ها بهعنوان آگونیست  ACLعمل میکنند و بار وارده بر  ACLرا با کاهش نیروی برشی قدامی کم میکنند ]12 ,10[.همچنین نشان داده شده
که افزایش در فعالیت اکستنسورهای زانو منجر به افزایش گشتاور اکستنسورهای آن میشود ،در نتیجه نیروی برشی قدامی زانو افزایش پیدا
کرده و باعث جابجایی قدامی استخوان درشتنی نسبت به ران میشود و نهایتاً کشیدگی در  ACLافزایش مییابد]12[.
اگرچه وجود آسیبهای غیربرخوردی  ACLمسئله مهمی برای ورزشکاران در عرصه فعالیتهای ورزشی بهحساب
میآیند ،ولی امروزه محققین توانستهاند برنامههای تمرینی با شکل و فرمهای مختلفی را توصیه کنند ،که بهطور کلی ضمن موفقیتآمیز بودن
آن در پیشگیری و کاهش این صدمات ،بسیار اثربخش بودهاست ]14 ,13[.مرکز تحقیق و ارزیابیهای پزشکی فیفا ( 4)F-MARCبا همکاری
مرکز تحقیقات و آسیبهای ورزشی اسلو و مرکز طب ورزشی و ارتوپدی سانتامونیکا ،برنامه گرم کردن جامعی موسوم به  +11را با هدف
پیشگیری از آسیبها در فوتبال بسط و توسعه داده است .برنامه تمرینی  +11شامل سه قسمت :تمرینات دویدنی آهسته ،تمرینات قدرتی،
پلیومتریک ،تعادلی و تمرینات دویدنی سریع است ]15[.نتایج تحقیقات زیادی تأثیر عوامل تعادل ،قدرت و چگونگی فرود را در کاهش آسیبهای
پایینتنه نشان دادهاند .بنابراین وجود تمریناتی با هدف افزایش تعادل ،قدرت و توجه به صحیح فرود آمدن میتواند موجب بهبود قدرت و نیز
جذب بهتر نیروهای وارده بر زانو توسط عضالت مفصل زانو گردد ]16[.از بین تمرینات موجود ،تمرینات پالیومتریک نیز با اعمال نیروی سریع در
ورزشکاران ،حین ایجاد تطابق درگیرندههای عضالنی و مفصلی فعالیت پیشخورانده 5و پسخورانده 6را بهبود میبخشند ]17[.همچنین طبق
باشد]1[.
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گزارش مطالعات ،این نوع تمرینات قابلیت کاهش حداکثر نیروی عکسالعمل زمین ،کاهش وضعیت ابداکشن 1زانو و اداکشن 2مفصل ران در
طی فرود را دارند]18 ,17[.
پژوهشهای زیادی به بررسی تأثیر این برنامه تمرینی  +11بر پیشگیری از آسیب پرداختهاند .سالیگارد و همکاران ( )2008اثر +11را روی خطر
آسیبدیدگی در فوتبالیستهای زن جوان بررسی کردند و کاهش معنادار خطر آسیبدیدگی کلی ،آسیبهای استفاده بیش از حد ،و آسیبهای
شدید را گزارش کردند ]15[.جانگ و همکاران ( )2011اثر  +11را روی فوتبالیستهای آماتور سوئیسی بررسی کردند و دریافتند که پس از استفاده
از برنامه ،آسیبهای مسابقه  %11/5و آسیبهای تمرین  %25/3کاهش یافت ]19[.لونگو و همکاران ( )2012نیز به بررسی تأثیر این برنامه
پیشگیرانه از آسیب در بازیکنان بسکتبال پرداختند .این محققان بیان کردند بازیکنان گروه مداخله بهطور معناداری کمتر از بازیکنان گروه کنترل
دچار آسیب شدند]20[.
علیرغم استفاده وسیع از این برنامه در سراسر جهان ،تاکنون مطالعهای در زمینه تأثیر این برنامه بر عوامل خطر مؤثر در آسیب  ACLبهویژه
نیروی برشی قدامی زانوی بازیکنان فوتبال انجام نشده است .با توجه به شیوع و هزینه درمانی باال و همچنین دوره طوالنیمدت آسیب ،ACL
حساسیت و اهمیت امر پیشگیری از این آسیب در فوتبال بیش از پیش مهم و حیاتی میشود .بنابراین هدف تحقیق حاضر ،بررسی تأثیر برنامه
پیشگیری از آسیب فیفا  +11بر نیروی برشی قدامی زانوی پسران فوتبالیست نوجوان میباشد.
مواد و روشها
تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی است .جامعه آماری تحقیق حاضر را پ سران فوتبالیست نوجوان شهرستان مشهد تشکیل دادند ،که از بین آنها
دو گروه فوتبالیست (30نفر) ،بهصورت نمونهگیری در دسترس و هدفمند بهعنوان نمونه آماری انتخاب و بهطور تصادفی در دو گروه تجربی
(15نفر) و کنترل (15نفر) تقسیم شدند .نمونههای تحقیق ،فاقد بیماریهایی همچون پوکی استخوان ،شکستگیهای استخوانی ،ناهنجاریهای
اندام تحتانی و آسیبدیدگیهای شدید مفصل زانو مانند پارگی رباط  ACLو منیسک بودند ،که جهت این کار نمونهها با تأیید پزشک و بررسی
پروندههای پزشکی انتخاب شدند.
در تحقیق حاضر از برنامه تمرینی پیشگیری از آسیب  +11فیفا استفاده گردید ،که توسط مرکز تحقیق و ارزیابیهای پزشکی فیفا (F-
 )MARCطراحی شده بود .برنامه  +11فیفا یک برنامه تمرینی ترکیبی با ساختار گرم کردن میباشد که جهت پیشگیری از آسیبهای
پایینتنه در فوتبالیستها طراحی شده است .برنامه تمرینی  +11شامل سه قسمت :تمرینات دویدنی آهسته ،تمرینات قدرتی ،پلیومتریک ،تعادلی
و تمرینات دویدنی سریع است و مدتزمان اجرای آن حدود  20-25دقیقه میباشد .جهت آشنایی بازیکنان و کادر مربیگری تیم با نحوه انجام
تک تک تمرینات فایلهای ویدیویی برنامه تمرینی  +11بهصورت  DVDو ویدیو کلیپ و توضیحات چگونگی انجام تمامی تمرینات در قالب
فایل  Wordپرینت شده ،در اختیار کادر مربیگری و بازیکنان تیم قرار گرفت .بازیکنان گروه تجربی ،این تمرینات را به عنوان جایگزین
تمرینات گرم کردن پیش از شروع تمرینات رایج فوتبال انجام میدادند .در گروه کنترل ،تمرینات صرفاً بهصورت گرم کردن متداول ،مرور
تکنیک و تاکتیک و تمرینات رایج فوتبال انجام گرفت و در این مدت با نظارت بر تمرینات این گروه ،هیچگونه تمرین مشابه با تمرینات گروه
تجربی مشاهده نشد .برنامه تمرینی 3 ،جلسه در هفته به مدت  8هفته در زمان عصر انجام شد.
روش اندازهگیری نیروی برشی قدامی زانو:
جهت ارزیابی نیروی برشی قدامی زانو از حرکت پرش-فرود یکپا استفاده گردید .برای اجرای تکلیف پرش-فرود ،ابتدا الزم بود  50درصد
حداکثر پرش ارتفاع آزمودنی محاسبه شود .نحوه ارزیابی  %50حداکثر پرش به این صورت بود که از فرد خواسته شد که به سمت پهلو کنار دیوار
بایستد ،سپس بدون کفش حداکثر کشش خود را با دستهایی کشیده در باالی سرش انجام دهد ،بهطوری که پاشنهها بر روی زمین و قوزک
خارجی مچ پا نزدیک به دیوار باشد .میزان حداکثر کشش هر فرد عالمتگذاری شد .سپس از آزمودنیها خواسته شد تا جایی که ممکن است

Abduction
Adduction

4

فصلنامه علمی – پژوهشی طب توانبخشی *

1
2

Research Article

Published Online: 2016.March.12

بپرند و روی دو پا فرود بیایند .این ارتفاع بهعنوان حداکثر پرش عمودی ثبت شد .هر آزمودنی پرش عمودی را سه بار انجام داد و بهترین پرش
بهعنوان حداکثر پرش عمودی آزمودنی ثبت شد]22 ,21[.
عالمتی معادل  50درصد حداکثر پرش آزمودنیها کنار دستگاه صفحه نیرو قرار داده شد و به آزمودنیها آموزش داده شد تا با پای برهنه از
فاصلهی  70سانتیمتری از مرکز صفحه نیرو با دو پا پرش کنند و عالمت معادل  50درصد حداکثر پرش را لمس کنند و با پای برتر در مرکز
صفحه نیرو فرود بیایند .پای برتر بهعنوان پایی که آزمودنیها از آن برای انجام شوت و ضربه به توپ استفاده میکردند ،انتخاب شد ]22[.به آنها
آموزش داده شد که به محض فرود روی صفحه نیرو ،دستها را در ناحیهی لگن قرار داده ،سر را باال نگه دارند و روبرو را نگاه کنند و به مدت
 20ثانیه بدون حرکت بایستند .اگر آزمودنی روی صفحه نیرو لیلی میکرد یا با پای دیگر صفحه نیرو را لمس کند ،آن پرش حذف میشد .قبل
از اجرای پروتکل ،آزمودنیها اجازه داشتند ،چندین بار پرش-فرود را تمرین کنند ،تا با شرایط و نحوهی اجرای آزمون آشنا گردند .هر آزمودنی
تکلیف پرش-فرود را سه مرتبه اجرا کرد .بهمنظور پیشگیری از خستگی بین هر بار پرش  2دقیقه استراحت داده شد]23 ,22[.
برای اندازهگیری نیروی برشی قدامی زانو ،از صفحه نیروی سه محوره ( ،kistler )Force plateمدل  9281 cشرکت simi motion
(ساخت کشور سوئیس) به ابعاد 40× 60سانتیمتر استفاده شد .صفحهی نیروی سه محوره (مدل  )kistlerقابلیت ثبت نیروهای عکسالعمل
زمین را داشت که در تحقیق حاضر از فرکانس  1000 HZاستفاده شد .بهمنظور اندازهگیری نیروی برشی قدامی زانو ،حداکثر نیروی
عکسالعمل زمین در راستای خلفی به دست آمده از صفحه نیرو محاسبه گردید .نیروی عکسالعمل زمین در راستای خلفی در حین فرود آمدن
بهعنوان تخمینهایی از تثبیت و پایداری صفحه ساجیتال مفصل زانو به کار گرفته میشود[ ]7و میتوان آنرا معادل نیروی برشی قدامی زانو و
اعمال فشار روی  ACLدر نظر گرفت.
تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرمافزار اس.پی.اس.اس نسخه  19و در سطح معناداری ( 0/95آلفا برابر  )0/05انجام شد .با توجه به طرح
تحقیق ،برای مقایسه میزان نیروی برشی قدامی زانو از آزمون تحلیل واریانس با اندازههای تکراری (درونگروهی)  2*2استفاده شد .اگر تعامل
زمان و گروه معنادار بود ،از آزمون تی وابسته برای مقایسه نمره پیشآزمون و پسآزمون در هر گروه و از تی مستقل برای مقایسه نمره پس-
آزمون دو گروه استفاده شد .چگونگی توزیع دادهها با آزمون شاپیرو-ویلک مورد ارزیابی قرار گرفت و تمام مقادیر دارای توزیع نرمال بودند (
 .) p>0/05همچنین با استفاده از آزمون تی مستقل ،از همگنی میانگینهای نمرات دو گروه در پیشآزمون اطمینان حاصل شد(.)p=0/68
جدول  .1ویژگیهای توصیفی آزمودنیها ()n=30
گروه +11

گروه کنترل

(میانگین±انحراف استاندارد)

(میانگین±انحراف استاندارد)

سن

15/32±0/67

15/25±0/56

قد

168/67±8/35

166/76±7/43

وزن

56/35±9/47

53/71±7/99

شاخص توده بدن ()BMI

19/74±2/17

19/06±1/51

یافتهها
نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر با تصحیح هاوس گایزر در ارتباط با نیروی برشی قدامی زانو ( )p=0/001 ،F=20/18نشان داد
که اثر تعاملی زمان بر گروه تمرینات  +11فیفا و کنترل معنادار است .با توجه به معناداری اثر تعاملی زمان بر گروه ،از آزمون تی وابسته برای
مقایسه درونگروهی (پیشآزمون و پسآزمون) (جدول  )2و آزمون تی مستقل جهت مقایسه بینگروهی (گروه تمرینات  +11فیفا و کنترل)
استفاده شد .نتایج تی مستقل نشان داد که نیروی برشی قدامی زانو بین گروه تجربی (تمرینات  +11فیفا) و کنترل تفاوت معناداری دارد
(.) p=0/017 ،t=-2/548
نتایج حاصل از آزمون تی وابسته در جدول ( )2نشان میدهد که میزان نیروی برشی قدامی زانو در گروه تمرینی ،قبل و بعد از تمرین ،تفاوت
معناداری وجود دارد (.)p=0/001 ،t=-0/658
J Rehab Med. 2017; 6(1): 1-9
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جدول  .2مقایسه میانگین نمرات پیشآزمون و پسآزمون نیروی برشی قدامی زانو در گروه تجربی و کنترل ()n=30
مراحل
گروه

متغیر

تجربی
نیروی برشی

(تمرینات  +11فیفا)

قدامی زانو

کنترل

پیشآزمون

پسآزمون

(میانگین±انحراف

(میانگین±انحراف

استاندارد)

استاندارد)

سطح

 tآماره

معناداری

0/590±0/073

0/485±0/043

-0/658

0/001

0/545±0/068

0/536±0/065

-6/38

0/521

0.7

*

0.6
0.5
0.4

0.545
0.536

0.59
0.485

0.3

0.2
0.1
0

*

اخ الف مع

دار

نمودار :1مقایسه نیروی برشی قدامی زانو بین گروههای تجربی و کنترل در مراحل پیشآزمون و پسآزمون ()n=30

بحث
هدف از تحقیق حاضر ،بررسی تأثیر برنامه پیشگیری از آسیب  +11فیفا بر نیروی برشی قدامی زانوی پسران فوتبالیست نوجوان بود .نتایج این
تحقیق ،کاهش نیروی برشی قدامی زانو پس از انجام تمرینات  +11فیفا را نشان داد .تفاوت معناداری بین نیروی برشی قدامی زانو در گروه
تمرین نسبت به گروه کنترل مشاهده شد .تعدادی از تحقیقات که روی بارهای وارد بر  ACLکار کردهاند ،نیروی برشی قدامی قسمت باالیی
درشتنی را به دست آوردند (هرمن و همکاران ( ،)2008یو و همکاران ( ،)2006چاپل و همکاران ( .))2005این مطالعات بیان کردند که نیروی
برشی قدامی وارد بر زانو شاخصی برای بارهای وارد بر  ACLمیباشد .در این راستا آنالیز یو و همکاران ( )2006نشان داد که افزایش نیروی
برشی قدامی زانو ،سبب افزایش نیروی کشویی قدامی زانو میشود که بهطور مثبتی با نیروهای  ACLهمبسته میباشد ]24[.چاپل و همکاران
( )2005تفاوت معناداری در حداکثر نیروی برشی قدامی وارد بر زانو در مرحله جدا شدن برای پرش در ارتباط با سن ( )p=0/01و نوع عملکرد
( )p=0/00یافتند ،ولی نیروی برشی قدامی وارد بر زانو در حرکت توقف–پرش در مردان و زنان تقریباً یکسان بود ]25[.هرمن و همکاران ()2008
میزان نیروی برشی قدامی وارد بر زانو را در حرکت توقف-پرش  0/513±0/201به دست آوردند[ ]26که نتایج تحقیق حاضر با این مطالعه هم-
خوان است .در تحقیق حاضر میزان نیروی برشی قدامی وارد بر زانو در پیشآزمون 0/590±0/073 ،بهدست آمد.
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در رابطه با اثر تمرینات  +11فیفا ،نتایج تحقیق حاضر نشان داد که نیروی برشی قدامی وارد بر زانو تحت تأثیر این تمرینات کاهش یافت .این
یافتهها با مطالعات شمسه کهن و همکاران ( ،)1393دانشجو و همکاران ( )2012و بریتو و همکاران ( )2010مطابقت دارد .شمسه کهن و
همکاران ( )1393به بررسی اثر تمرینات کششی استاتیک و بالستیک بر نیروی برشی قدامی پروگزیمال تیبیا پرداختند که به نتایج مثبت و
معناداری در این زمینه دست یافتند ]27[.دانشجو و همکاران ( )2012اثر برنامههای جامع گرمکردن را بر روی حس عمقی زانو و تعادل ایستا و
پویای مردان فوتبالیست مورد مطالعه قرار دادند و گزارش کردند برنامههای گرمکردن  +11فیفا و هارمونی باعث افزایش حس عمقی زانو و
تعادل ایستا و پویای فوتبالیستها میگردد ]28[.بریتو و همکاران ( )2010نیز گزارش کردند برنامه  +11فیفا قدرت ایزومتریک عضالت
چهارسررانی و همسترینگ فوتبالیستهای غیرحرفهای را افزایش میدهد ]29[.نتایج تحقیق صادقیپور و همکاران ( )1391و هرمن و همکاران
( )2006با نتیجه این تحقیق تفاوتهایی دارد .صادقیپور و همکاران گزارش کردند برنامه پیشگیری از آسیب  +11فیفا علیرغم اینکه باعث
افزایش قدرت ایزومتریک عضالت همسترینگ فوتبالیستهای جوان شده است ،اما این میزان از نظر آماری معنادار نبود ]30[.این در حالی است
که تحقیقات نشان دادهاند عضالت همسترینگ بهعنوان آگونیست  ACLعمل میکنند و بار وارده بر  ACLرا با کاهش نیروی برشی قدامی
کم میکنند ]4 ,3[.لذا احتمال میرود در تحقیق حاضر ،برنامه  +11ممکن است با تأثیر مثبت بر افزایش قدرت عضالت همسترینگ ،احتماال
باعث کاهش نیروی برشی قدامی وارد بر زانوی فوتبالیستها شده باشد .هرمن و همکاران ( )2008گزارش کردند که انجام  9هفته تمرینات
مقاومتی بر بیومکانیک اندام تحتانی زنان ورزشکار تفریحی به ویژه نیروی برشی قدامی زانو تأثیر معناداری نداشت ]30[.تفاوت در جنسیت
آزمودنیها و نوع تمرینات به کاربرده شده در این تحقیق میتواند از دالیل عدم همخوانی با مطالعه حاضر باشد .افزایش بیشینه نیروهای عکس-
العمل زمین در فعالیتهای ورزشی نیروی وارده به  ACLرا از طریق افزایش انقباض چهارسرران افزایش میدهد .نیروهای عکسالعمل زمین،
گشتاور فلکشن در زانو تولید میکند که نیاز است بهوسیله گشتاور اکستنشن زانو (که بهوسیله عضالت چهارسر ایجاد میشود) به تعادل برسد[،]12
همانطور که قبالً نیز ذکر شد با انقباض عضالت چهارسررانی به نیروی برشی قدامی در انتهای پرو گزیمال درشتنی ،بهوسیله تاندون پاتال
اضافه میشود.
بنابراین با افزایش نیروی عکسالعمل خلفی زمین ،ابتدا نیروی عضله چهارسررانی و سپس نیروی وارده به  ACLافزایش پیدا میکند .با توجه
به اینکه احتمال میرود باوجود تمرینات  +11و اصول اساسی این تمرینات (حفظ راستای قائم بدن و کنترل حرکات خمشدن زانو) زاویه فلکشن
زانو هم بعد از انجام هشت هفته تمرینات  +11افزایش پیدا کرده باشد؛ بنابراین احتماالً شرایط مناسب برای جذب شوک و کاهش نیروی
عکسالعمل زمین (دو عامل مخرب و آسیبرسان در زانو) فراهم شده است.
نتیجهگیری
با توجه به اینکه نیروی عکسالعمل زمین یک نیروی مخرب در زانوی ورزشکاران تلقی میشود و بهطور قطع در نتیجه فرود نامناسب و عدم
رعایت پوسچر مناسب به وجود می آید ،آموزش فرود مناسب با در نظر گرفتن کلیه عوامل از جمله به تناسب رساندن نسبت فعالیت و قدرت
عضالت ثباتدهنده به زانو میتواند یک طیف وسیعی از پروتکلهای پیشگیرانه از آسیب لیگامان  ACLرا به خود اختصاص دهد .مطالعهی
حاضر نشان داد برنامه تمرینی پیشگیری از آسیب  +11فیفا میتواند موجب کاهش نیروی برشی قدامی زانو در پسران فوتبالیست نوجوان شود.
به نظر میرسد این برنامه تمرینی میتواند با محدود کردن نیروی برشی قدامی زانو که از عوامل خطر آسیب  ACLمیباشد منجر به کنترل
بهینه زانو و کاهش خطر آسیب  ACLگردد.
تشکر و قدردانی
بدین وسیله نویسندگان مقاله مراتب سپاس خود را از کلیه آزمودنیهای شرکتکننده در تحقیق حاضر و همچنین مسئولین دانشکده تربیت بدنی
دانشگاه فردوسی مشهد (به جهت فراهم کردن شرایط انجام تحقیق) به عمل میآورند .الزم به ذکر است که مقالهی پیشرو مستخرج از پایان-
نامه دوره کارشناسی ارشد اینجانب سید مجتبی سلطاندوست ناری ،دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد میباشد.
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