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Abstract
Background and Aim: The aim of the present study was to determine the effectiveness of eight
weeks of progressive jump-landing exercises on the performance and dynamic balance in young
football players prone to anterior cruciate ligament injury.
Materials and Methods: In the current study, 30 football players prone to the risk of anterior cruciate
ligament injury (screened by functional movement screening tests) participated on a voluntary basis
and were randomly divided into two groups of progressive jump-landing exercises (n=15; age
17.8±0.77 yrs; height 169.2±4.84 cm, weight 63.4±5.86 kg) and control (n=15; age 18±0.84 yrs;
height 168.2±3.75 cm, weight 64.46±7.71 kg). The hoping (single leg hop, triple hop, triple diagonal
hop, and timed hop) and Y balance tests were used for evaluation of performance and dynamic
balance, respectively (at baseline and after 8-weeks of progressive jump-landing exercises). For
statistical analysis, the mixed 2*2 analysis of variance and paired t-tests in SPSS, v. 22, were used.
Results: The results revealed that eight weeks of progressive jump-landing exercises led to significant
effects on the scores of performance (P=0.001) and dynamic balance (P=0.001) tests in participants.
Conclusion: According to the results, eight weeks of progressive jump-landing exercises could
improve participants' performance and dynamic balance, so this type of exercise is recommended for
improving performance and dynamic balance of young football players prone to the risk of anterior
cruciate ligament injury.
Keywords: Progressive Jump-Landing Exercises; Performance; Dynamic Balance; Anterior Cruciat
Ligament
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اثربخشی هشت هفته تمرینات پیشرونده پرش-فرود بر عملکرد و تعادل پویای
فوتبالیستهای جوانِ در معرض خطر آسیب لیگامان صلیبی قدامی
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چکیده
مقدمه و اهداف
هدف از مطالعه حاضر تعیین اثربخشی هشت هفته تمرینات پیشرونده پرش-فرود و تمرینات چابکی بر عملکرد و تعادل پویای فوتبالیست¬های در
معرض خطر آسیب لیگامان صلیبی قدامی بود.
مواد و روشها
 30فوتبالیست مرد در معرض خطر آسیب لیگامان صلیبی قدامی (غربالشده به وسیله آزمون غربالگری عملکردی) به طور داوطلبانه برای مطالعه حاضر
انتخاب شده و به صورت تصادفی به دو گروه تمرینات پیشرونده پرش-فرود (تعداد=  15نفر؛ سن  17/8±0/77سال؛ قد  169/2±4/84سانتیمتر؛ وزن
 63/4±5/86کیلوگرم) و گروه کنترل (تعداد=  15نفر؛ سن  18±0/84سال؛ قد  168/2±3/75سانتیمتر؛ وزن  64/46±7/71کیلوگرم) تقسیمبندی
شدند .آزمونهای هاپینگ (آزمون جهش تکپا ،جهش سهگانه تکپا ،جهش سهگانه متقاطع تکپا و مدت زمان جهش تکپا) و آزمون  Yبه ترتیب
جهت ارزیابی عملکرد و تعادل پویا استفاده شد (در پیشآزمون و پس از هشت هفته تمرین پیشرونده پرش-فرود) .برای تجزیه و تحلیل اطالعات از
آمون آماری آنوای دو در دو و تی زوجی در برنامه  SPSSنسخه  22استفاده شد.
یافتهها
نتایج نشان داد که اجرای هشت هفته پروتکل تمرینی پیشرونده پرش-فرود ،باعث ایجاد تغییرات معنادار در نمرات آزمونهای عملکردی ()P=0/001
و تعادل پویا ( )P=0/001آزمودنیها میشود.
نتیجهگیری
نتایج تحقیق نشان داد اجرای هشت هفته تمرینات پیشرونده پرش-فرود ،منجر به بهبود عملکرد و تعادل پویای آزمودنیها میشود؛ لذا میتوان این
نوع تمرینات را جهت بهبود عملکرد و تعادل در فوتبالیستهای جوان در معرض خطر آسیب لیگامان صلیبی قدامی توصیه نمود.
واژههای کلیدی
تمرینات پیشرونده پرش-فرود؛ عملکرد حرکتی؛ تعادل پویا؛ آسیب لیگامان صلیبی قدامی
نویسنده مسئول :مصطفی پورکیانی ،دکتری تخصصی آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،تهران ،ایران
آدرس الکترونیکیmosi.poorkiani@yahoo.com :
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مقدمه و اهداف
آسیب لیگامان صلیبی قدامی ( )ACLشایعترین آسیب لیگامانی زانو میباشد[ ]1که در ورزشکاران جووان  15توا  25سواله شویوع بیشوتری
داشته و مکانیسم آن حدود  70درصد به صورت غیربرخوردی و  30درصد برخوردی است ]2[.این آسیب عالوه بر هزینه درمان زیاد (سالیانه
 625میلیون دالر) ،موجب از دست دادن مشارکت ورزشی و حتوی از دسوت دادن فصول ورزشوی و نیوز ایجواد آسویبهوای ثانویوه ماننود
استئوآرتریت (افزایش بیش از  10برابر) ،پارگی مینیسک و نیز مشکالت و مسائل روحوی و روانوی در فورد مویگوردد ]3[.همچنوین ،برخوی
پژوهشگران بر این باور هستند که فشارها در مفصل زانو به صورت مجموعهای عمل میکنند و آسیبهای غیربرخوردی  ACLاحتماالً بور
اثر افزایش حرکت و فشار در سطوح مختلف ساجیتال ،فرونتال و هوریزنتال است که به صورت چندسطحی اتفاق میافتد ]4[.عوامل خطورزا
در این آسیب به دو گروه عوامل درونی و بیرونی تقسیم میشود؛ عوامل بیرونی به عوامل انسانی (مانند :حرکات ورزشی خطرناک بازیکنان)،
شرایط محیطی (مانند :سطح زمین) ،تجهیزات ورزشی (مانند :کفش) ،تجهیزات حفاظتی (مانند :ساقبند) بستگی دارد و عوامول درونوی بوه
تفاوتهای آناتومیکی ،هورمونی ،عصبی-عضالنی و بیومکانیکی اشاره دارد ]5[.نقصهای عصبی-عضوالنی بوه عنووان اخوتالل در قودرت
عضالنی ،توان یا الگوهای فعالسازی عضالتی هستند که به افزایش بارهای مفصل زانو و لیگامان  ACLمنجر میشوند]6-10[.
تعادل یا کنترل قامت ،بخش جداییناپذیر اغلب فعالیتهای روزانه است و شاخص تعیینکننده در بررسی توانوایی عملکوردی ورزشوکار بوه
شمار میرود .محققان تعادل را مهمترین بخش توانایی ورزشکار که در اشکال گوناگون فعالیتها درگیر مویباشود ،معرفوی نمودنود .حفو
تعادل ،مهارت حرکتی پیچیدهای است که پویایی وضعیت بدن را در جلوگیری از افتادن توصیف میکند و در ورزشهایی که نیاز به عکس-
العملهای سریع دارند ،یک محاف ذاتی در مقابل آسیب فراهم میآورد .از این رو ،ضعف تعادل ورزشکار به عنوان یکی از مهمترین عوامل
ایجاد آسیبهای ورزشی به حساب میآید که سبب وقوع آسیبهای فراوانی به ویژه در اندام تحتانی میشود .نقص در عملکورد حرکتوی و
نیز نقص در کنترل قامت میتواند باعث افزایش میزان آسیبدیدگی اندام تحتانی به ویژه آسیب  ACLشود]6[.
برنامههای پیشگیری از آسیب  ACLبیشتر ورزشکاران رقابتی را هدف قرار داده و شامل تمرینات عصبی-عضالنی ،تمورین گیرنودههوای
عمقی و تمرینات پالیومتریک است .تمرینات عصبی-عضالنی برای افزایش ثبات مفصلی ،بهبود حس وضعیت مفصل و توسوعه رفلکوس-
های حفاظتی برای پیشگیری از آسیب است ]7[.هدف تمرینات گیرندههای عمقی ،بهبود هماهنگی و تعوادل در چنود صوفحهی حرکتوی در
حین اختالالت حرکتی است .تمرینات پالیومتریک شامل پرشهای متفاوت ،مانورهای فورود و بورش در صوفحات حرکتوی مختلوف و در
شدتهای متفاوت است .بخش رایج دیگر از این تمرینات ،تمرینات تعادلی ،قدرتی و آگاهی از تکنیک حرکت اسوت ]7[.در دهوههوای اخیور
مطالعات زیادی اهمیت و اثرگذاری برنامههای پیشگیری را در جوانان ورزشکار بیان کردهاند ]7-9[.مطالعات بیانگر اهمیت چندجانبه تمرینات
عصبی-عضالنی هستند که شامل تمرینات پالیومتریک تخصصی ورزش ،تمرینات چابکی و قدرتی بر کاهش قابول توجوه آسویب ACL
است ]10-11[.تحقیقات نشان دادهاند که آسیب  ACLدر حدود کمتر از  100میلیثانیه رخ میدهد؛ در حالی که فعالسازی عضالت رفلکسی
حدوداً  128میلیثانیه به طول میانجامد ]12[.این نتایج بیانگر این است که آسیب  ACLخیلی سریعتر از پاسو رفلکسوی عضوالنی بورای
پیشگیری رخ میدهد ]13[.این فعالیت عضالنی اولیه ممکن است از طریق عملکرد دوکهای عضالنی فعالیت رفلکسوی عضوالت را بهبوود
بخشیده و با شناسایی سریعتر اغتشاشات غیرمنتظره ریسک آسیب لیگامانی را کاهش دهد ]14[.این الگوی عملکورد برناموهریوزی اولیوه بوا
تمرینات عصبی-عضالنی قابل تعدیل و قابل تغییر است.
اثربخشی برنامههای تمرینی ،به ویژه در بازیکنان رشتههای که حرکتهای فرود و پرش در آن به کرات انجام میشود (ماننود فوتبوال) بوه
یک چالش مهمی تبدیل شده است؛ زیرا این بازیکنان در اجرای مهارتهای خود به دفعات از تکنیک پرش و فورود روی یوک پوا اسوتفاده
میکنند[ ]19-15و این تکنیک یکی از سازوکارهای آسیبهای زانوی بازیکنان است ]14[.از این رو ،ضرورت پژوهشهای بیشوتر در خصوو
ارزیابی توأم تعادل و حف عملکرد خوب آن هنگام فرود روی یک پا ،در ورزشکاران حائز اهمیت است توا بودین شوکل تغییورات دقیوقتور
مطالعه شده[ ]18-21و امکان ارائهی برنامههای تمرینی عصبی-عضالنی مناسب فراهم شود Blackburn ]6[.و همکاران در سال  2014بوه
بررسی اثر تمرینات ایزومتریکی و ایزوتونیکی بر سفتی عضالنی همسترینگ و مکانیسم اعمال لود بر  ACLپرداختند .بعد از شوش هفتوه
تمرین به این نتیجه رسیدند که با تمرینات ایزومتریک و ایزوتونیک ،سفتی عضالنی افزایش مییابد و به دنبال آن مکانیسم اعمال لوبارد بر
 ACLنیز تغییر مییابد ،اما این تغییر از نظر آماری معنادار نیست]22[.
محاسبه عوامل خطرزای آسیب لیگامان  ACLاز طریق روشهای بیومکانیکی نیازمند تکنیکهای آزمایشگاهی سهبعدی است .از آنجوایی
که این امکانات آزمایشگاهی بسیار گران و استفاده از آنها وقتگیر و نیازمند متخصص مرتبط است ،نمیتوان تموامی ورزشوکاران را بورای
ارزیابی خطر وقوع آسیب با این روشها ارزیابی کرد ]17-23[.بنابراین در اینجا مطرح ایده ارزیابی ورزشکاران به وسیله آزمون ارزیابی میودانی
به عنوان یک ابزار کمکی بسیار ارزشمند و کاربردی یک ضرورت است.
پیشگیری از آسیب لیگامان  ACLبه دلیل جلوگیری از ایجاد آسیبهای ثانویه این آسیب مانند پارگی مینیسک و استئوآرتریت زانو اهمیت
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ویژهای دارد .مسائل مالی متعاقب آسیب لیگامان  ACLمانند هزینه جراحی ،توانبخشی و عوامل روانی اجتماعی ،لزوم بکوارگیری برناموه-
های پیشگیری از آسیب را پررنگتر کرده است .عالوه بر هزینههای مالی ،از دست دادن کل فصل ورزشی و ناتوانی در درازمدت از عواقب
وقوع آسیب لیگامان  ACLمیباشد.
در زمینه برنامههای پیشگیری از آسیب لیگامان  ،ACLمطالعات متعددی انجام شده است که برخی از آنها در قالب برنامههای گرم کوردن
اعمال شدهاند[ ،]29-23اما ضعفهای متدولوژیک مانند عدم گروه کنترل و عدم طراحی برنامههای تخصصی پیشگیری از آسویب بور اسوا
اصل  SAID1در بیشتر این تحقیقات ،نتیجهگیری را در مورد این تمرینات مشکل کرده است ]28-24[.یکی دیگر از مشوکالت برناموههوای
تمرینی (استفاده شده در تحقیقات پیشین) در قالب برنامههای گرم کردن ،عدم رعایت اصل اضافه بار با شدت بواال بوا پیشورفت تمرینوات
است .از این رو ،انجام مطالعهای با استفاده از پروتکل تمرینی کوتاهمدت و پیشرونده (بر اسا اصل  )SAIDنیازمند وسیلههای تمرینوی
ارزان میتواند مفید واقع شود؛ لذا با توجه به مواردی که اشاره شد و اهمیت پیشگیری از آسیبهای زانو ،محقق بر آن اسوت توا در مطالعوه
حاضر به بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات پیشرونده پرش-فرود بر عملکرد و تعادل پویا در فوتبالیستهای جوان در معرض آسیب ACL
بپردازد.
مواد و روشها
با توجه به اعمال مداخله ،تقسیمبندی تصادفی آزمودنیها و وجود گروه کنترل ،تحقیق حاضر از نوع تحقیقات نیمهتجربی میباشد .تحقیوق
حاضر در تابستان  1395انجام شد و محل اجرای این پژوهش ،باشگاه فوتبال شیرودی واقع در شهرستان قم بود .جامعه آماری این تحقیق،
فوتبالیستهای مرد در معرض خطر آسیب اندام تحتانی بودند که از بین آنها افراد دارای معیارهای ورود به تحقیوق و همچنوین در معورض
خطر باال برای آسیبهای اندام تحتانی (افراد دارای نمره زیر  14در نمرات آزمونهای غربالگری عملکردی کوک و همکواران)[ ]30انتخواب
شده و به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و گروه تمرینات پیشرونده پرش-فرود تقسیمبندی شدند.
انتخاب نمونهها بر اسا یک مطالعه مقدماتی ( )Pilot Studyو با استفاده از معادله زیر (با توجه به مقادیر انحراف استاندارد و میانگین
متغیرهای تحقیق) انجام شد که در این معادله تعداد نمونه مورد نظر برای هر گروه ،حدود  12نفر به دست آمد که در این تحقیق برای فائق
آمدن بر مشکل ریزش احتمالی نمونهها در طی تحقیق و در دستر بودن تعداد نمونههای کافی 15 ،نفر در گروه تجربی و  15نفر در گروه
کنترل در نظر گرفته شد.

 :M1میانگین گروه تجربی :M2 ،میانگین گروه کنترل :S1 ،انحراف استاندارد گروه تجربی :S2 ،انحراف استاندارد گروه کنترل
معیارهای ورود به تحقیق ،داشتن حداقل سه سال سابقه ورزشی منظم بود .معیارهای خروج از مطالعه نیز شامل آسیب قابل توجه منیسک و
غضروف مفصلی (گزارش توسط پزشک) ،جراحی تنه یا اندام تحتانی ،ناهنجارهای سوتون فقورات )اسوکولیوز ،کوایفوز و لووردوز( (ارزیوابی
بصوری توسط محقق) ،ضایعۀ مینیسک ،پارگی لیگامانهای زانو ،وجود آسیب ماندگار در اندام تحتانی مانند تغییرات دژنراتیو در مفصل زانو،
مچ پای بیثبات و بدراستاییهای اندام تحتانی قابل رؤیت مانند ژنو والگوم ،ژنو واروم ،ژنو رکورواتوم ،کف پوای صواف و کوف پوای گوود،
مشکالت تعادل و هر گونه بدراستاییهای اندام تحتانی بود ]13 ،10 ،9 ،7[.پس از شناسایی افراد دارای خطر آسیبپذیری باال ،آزمودنیها به دو
گروه تجربی (با میانگین سن  17/8±0/77سال؛ قد  169/2±4/84سانتیمتر؛ وزن  63/4±5/86کیلوگرم و سابقه بوازی فوتبوال 3/1±1/1
سال) و کنترل (با میانگین سن  18±0/84سال؛ قد  168/2±3/75سانتیمتر؛ وزن  64/46±7/71کیلوگرم و سابقه بازی فوتبوال 3/4±1/3
سال) تقسیمبندی شدند و از آنها پیشآزمون عملکرد حرکتی و ارزیابی تعادل پویا به عمل آمد .برای ارزیابی عملکرد حرکتی آزموودنیهوا از
آزمون جهش تکپا ،آزمون جهش سهگانه تکپا ،آزمون جهش سهگانه متقاطع تکپا و مدت زمان جهش تکپا و نیز برای سنجش تعوادل
پویا از آزمون  Yاستفاده شد .این آزمونها ،آزمونی ارزشمند و معتبر در تعیین ناهنجاری عدم تقارن اندام تحتانی و ارزیابی توانایی ورزشکار
)Specific Adaptation to Imposed Demand (SAID

1
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برای جهش و حف فرود تکپا میباشد ]16[.سپس بعد از اجرای پیشآزمون ،آزمودنیهای گروه تجربی به مدت هشت هفته تحت تمرینات
پیشرونده پرش-فرود قرار گرفتند و  48ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی ،پسآزمون مشابه با شرایط پیشآزمون اجرا شد و یافتهها مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
ابزارها و آزمونهای مورد استفاده در تحقیق
از آزمونهای جهش تکپا ،جهش سهگانه تکپا ،جهش سهگانه متقاطع تک پوا و و مودت زموان جهوش بورای ارزیوابی عملکورد حرکتوی
آزمودنیها در تحقیق حاضر استفاده شد که همه آزمونها بر روی پای برتر آزمودنیها انجام شد که در ادامه توضیحات مربوط به هر کودام
ارائه میگردد.
در آزمون جهش تکپا ،ورزشکار بر روی پای آزمون طوری قرار گرفت که نوک پنجه پا دقیقاً پشت نقطه شروع نوار باریک به طول سه
متر قرار گیرد .آزمون شامل جهش به جلو و پیمودن حداکثر مسافت ممکن فرود روی همان پا و نهایتاً حف فرود به مدت حداقل دو ثانیه
بود و مسافت طی شده ثبت شد که شاخص آن با تقسیم نمودن مسافت جهش پای راست بر مسافت جهش پای چپ و ضرب نمودن عدد
حاصل در  100محاسبه شد ]17[.روایی و پایایی این آزمون به ترتیب  0/91و  0/87گزارش شده است]17[.
در آزمون جهش سهگانه تکپا ،آزمودنی با پای برتر پشت خط شروع ایستاد و سه پرش حداکثری و پشت سر هم با پای برتر خود در
یک خط مستقیم انجام داد .امتیاز هر فرد در واحد سانتیمتر از خط شروع تا محل برخورد پاشنه آزمودنی با زمین در سومین پرش محاسبه
شد ]18-19[.روایی و پایایی این آزمون به ترتیب  0/9و  0/87گزارش شده است]17[.
در آزمون جهش سهگانه متقاطع تکپا ،نوک پنجه پای آزمون دقیقاً پشت نقطه شروع نوار باریک قرار گرفت .نحوه انجام آزمون
شامل اجرای آزمون سه جهش متوالی متقاطع به سمت جلو همراه با پیمودن حداکثر مسافت ممکن و عبور از نوار باریک روی زمین
و فرود روی همان پا در هر جهش و نهایتاً حف حالت فرود به مدت حداقل سه ثانیه بود و کل مسافت طیشده برای هر پا ثبت شد که
شاخص آن همانند شاخص جهش سهگانه تکپا محاسبه شد .روایی و پایایی این آزمون به ترتیب  0/9و  0/89گزارش شده است]17[.
در آزمون مدت زمان جهش نیز آزمون شامل جهش رو به جلو با حداکثر سرعت ممکن و پیمودن کل مسافت شش متر و رسیدن به
نقطه انتهایی نوار باریک روی زمین با جهش بدون از دست دادن تعادل بود .ورزشکار پس از انجام دو یا سه کوشش تمرینی ،دو مورد
جهش تکپا زماندار را برای هر دو پا انجام دادند و متوسط مدت زمان کل مسافت طیشده برای هر پا ثبت شد و میانگین زمان به عنوان
نمره رکورد فرد ثبت شد ]16[.روایی و پایایی این آزمون به ترتیب  0/9و  0/87گزارش شده است]17[.
به منظور ارزیابی تعادل پویا آزمون تعادل ستاره تعدیلشده که از آن به عنوان آزمون تعادل وای ( )Yنیز نام برده میشود ،استفاده
شد ]18[.برای اجرای آزمون ،آزمودنی با پای برتر خود[ ]17در مرکز محل آزمون ایستاد (سه متر نواری چسبانده شده روی زمین ،به گونهای
که عالمت صفر مترها در مرکز واقع شده بود و جهت یکی از آنها به سمت قدامی بود و دو متر دیگر با متر جهت قدامی زاویه  135درجه
داشتند) ،در حالی که با پای دیگر تالش میکردند تا بیشترین حد ممکن در سه جهت آزمون (قدامی ،خلفی داخلی و خلفی خارجی) رسش
داشته باشد ،تعادل خود را حف میکردند .در زمان رسیدن به بیشترین حد رسش ،آزمودنی بسیار آهسته با پای رسش متر را لمس کرد و به
وضعیت اولیه آزمون بازگشت .سپس میزان فاصلۀ رسش (که با تقسیم به طول پای فرد و ضربدر عدد  100نرمال شد) اندازه گرفته و
تقسیم میانگین سه جهت بر عدد سه ،به عنوان میزان اجرا (نمره کامپوزیت) لحاظ شد .طول پا از خار خاصرهای قدامی فوقانی تا قوزک
داخلی با متر نواری اندازهگیری شد .به این منظور آزمودنی در وضعیت خوابیده به پشت قرار گرفت ،در حالی که زانوها در وضعیت اکستنشن
و پاها  15سانتیمتر از هم فاصله داشتند]20[.
پروتکل تمرینات پیشرونده پرش-فرود :پروتکل تمرینات پیشرونده پورش-فورود موورد اسوتفاده در تحقیوق حاضور برگرفتوه از
پروتکل  Herrington & Comfortبود که به مدت هشت هفته و هفتهای سه جلسه انجام شود .تمرینوات موورد نظور در سوه مرحلوه
(مرحله اول :تمرینات پرش-فرود (هفته یک تا چهار) ،مرحله دوم :تمرینات ترکیبی (هفته پنج تا شوش) و مرحلوه سووم :تمرینوات مهوارتی
(هفته  7تا  )8انجام شد .در این پروتکل بر استراتژی فرود صحیح در آزمودنیها تاکید شد .در حین حرکات ،لگن در راستای طبیعوی بوود و
شیفت طرفی پیدا نکرده و یا دچار افزایش و کاهش قو نمیشد .ران بیشتر از  45درجه خم شده و دچار اداکشن و چرخش داخلوی نشود.
زانو بیشتر از  60درجه خم شده و دچار اداکشن نشد .در لحظه فرود سه ثانیه مکث انجام شد و فرود با حداقل حرکات جبرانی در بدن انجام
شد .فرود  3ثانیه بدون حداقل حرکت بدن حف شد .آزمونگر بازخورد زمان واقعی در رابطه با استراتژی فرود را به خصو در مراحل اولیه
برنامه که ورزشکار در حال آموزش این مهارت گسسته در داخل فاز تمرین مهارت بسته است ،داشت .مرحله ترکیب یک مرحله میانی است
که در آن برخی عناصر تصادفی در قالب یک تمرین پرش-فرود با هم ادغام میشوند ،ولی این تمرینات همچنان با زنجیرهها یوا فعالیوت-
های کامال مشخصی انجام میشود .در فاز ترکیب ،ورزشکار تمرین مهارت زنجیره بسته را انجام داد ،اما در این حالت عنصر واکنشی ماننود
اشارههای گفتاری وجود داشت .ترکیب عناصر تصادفیتر در شرایط پرش یا فرود یک یا دو طرفه شامل دستورات شفاهی آزمونگر بوود کوه
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]21[.)1

ورزشکار به آن پاس میداد (پیوست
روشهای آماری :برای بررسی میزان تغییرات درونگروهی از آزمون  tزوجی و آزمون آنوا دو در دو با تکرار جهت بررسوی تفواوت بوین
گروهی استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار ( SPSSنسخه  )22و در سطح آلفای کوچکتر و برابر  0/05انجام شد.
یافتهها
نتایج آزمون  tزوجی نشان داد که بعد از اجرای پروتکل تمرینی ،تفاوت معناداری در میزان تغییرات درونگروهی همهی مقیا های
"عملکرد حرکتی" و تعادل پویا در گروه تجربی (تعادل پویا ( ،)P=0/001جهش تکپا ( ،)P=0/001جهش سهگانه تکپا (،)P=0/001
جهش سهگانه متقاطع تکپا ( ،)P=0/001مدت زمان جهش تکپا ( ))P=0/001در پسآزمون نسبت به پیشآزمون وجود دارد .همچنین
هیچگونه تفاوت معنادار در گروه کنترل در هیچ یک از متغیرهای عملکرد حرکتی ،در بررسی میزان تغییرات درونگروهی مشاهده نشد.
همچنین در مقایسه بین گروهی ،نتایج آزمون آنوای دو در دو با تکرار نشان داد که بعد از اجرای پروتکل تمرینی تفاوت معناداری بین گروه
کنترل و تجربی وجود دارد که بیانکننده اثر تمرینات پیشرونده پرش-فرود بر عملکرد حرکتی و کنترل پاسچر فوتبالیستهای جوان در
معرض آسیب  ACLمیباشد.
جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد عملکرد و تعادل پویا و نتایج آزمون آنالیز واریانس دو در دو
شاخصهای اندازه-
گیری

گروه

پیشآزمون

پسآزمون

گروه تجربی
گروه کنترل
گروه تجربی
گروه کنترل

85/46±8/77
81/60±5/77

93/06±8/59
79/8±6/97

515/66±82/95
660/33±97/43

*

529/66±68/25
563/66±97/95

جهش سهگانه تکپا
(سانتیمتر)

گروه تجربی
گروه کنترل

452/66±80/21
465/00±75/01

*

13/658
0/549

جهش سهگانه متقاطع
تکپا (سانتیمتر)

گروه تجربی
گروه کنترل

467/33±65/51
458/33±76/1

*

8/806
0/313

* 0/006
0/733

مدت زمان جهش
تکپا (ثانیه)

گروه تجربی
گروه کنترل

2/59±0/39
2/60±0/39

40/101
0/021

* 0/004
0/979

تعادل پویا (واحد ندارد)
جهش تکپا (سانتی-
متر)

*

473/00±77/66
466/66±75/93
476/33±67/33
462/33±75/51
*

2/05±0/36
2/61±0/39

F

معناداری

430/504
2/411
9/816
0/152

* 0/001
0/102
* 0/001
0/859
* 0/001
0/581

* سطح معناداری P≤0/05

بحث
هدف از تحقیق حاضر بررسی اثربخشی هشت هفته تمرینات پیشرونده پرش-فرود بر عملکرد حرکتی و کنترل پاسچر فوتبالیستهای
جوان در معرض خطر آسیب  ACLبود .نتایج این تحقیق نشان داد که بعد از پروتکل تمرینی تغییرات معناداری در میزان شاخصهای
تعادل پویا ( ،P=0/001میزان تغییرات= 8درصد) ،جهش تکپا ( ،P=0/001میزان تغییرات= 5درصد) ،جهش سهگانه تکپا (،P=0/001
میزان تغییرات= 5درصد) ،جهش سهگانه متقاطع تکپا ( ،P=0/001میزان تغییرات= 3درصد) ،مدت زمان جهش تکپا ( ،P=0/001میزان
تغییرات= 20درصد) ایجاد شده است .همچنین در مقایسه بین گروهی نتایج نشان داد که تفاوت آماری معناداری بین دو گروه تجربی و
کنترل یافت شد که نشاندهنده اثر این نوع تمرینات بر عملکرد حرکتی و کنترل پاسچر میباشد.
]
25
[
]
24
[
نتایج تحقیق حاضر با نتایج مطالعات  Stearnsو همکاران ( Dai ،]23[)2014و همکاران ( Beaulieu ، )2014و همکاران (، )2013
 Hartو  ،]26[)2013( Hertelمحمدی و همکاران ( Myer ،]17[)1394و همکاران ( Zebis ،]27[)2008و همکاران ( ،]28[)2008همراستا
میباشد ،اما با نتایج مطالعات هیث و همکاران ( ،]29[)2014بلک بورن و همکاران ( ]22[)2014ناهمخوان میباشد .بلک بورن و همکاران
( )2014بیان کردند احتماالً تعداد کم آزمودنی و زمان کوتاه پروتکل تمرینی از علل کاهش تاثیرگذاری بر روی متغیرهای کینماتیکی آسیب
 ACLبود ]23[Stearns .در یک برنامه تمرینی  4هفتهای پرش-فرود در زنان  18تا  25سال که شامل تمرینات پالیومتریک متمرکز بر
روی عملکرد عضالت ران و تمرینات تعدلی ( 3روز در هفته و  30دقیقه در هر جلسه) بود ،بیان کردند که این برنامه تمرینی باعث ارتقای
عملکرد عضالت ران و همچنین باعث کاهش خطر آسیب  ACLدر آزمودنیها گردید Dai .و همکاران[ ]24اثر تمرینات پالیومتریک را بر
پیشگیری از آسیب  ACLدر دختران ورزشکار دبیرستانی بررسی کردند .این ورزشکاران در جلسات تمرین خود  20دقیقه تمرین پرش-
فرود انجام میدادند و تمرین آنها  9هفته و دمبار در طی هفته انجام میشد .این تحقیق نشان داد که تمرین پالیومتریک بر کاهش آسیب
 ACLتاثیر معناداری ندارد Heidt .و همکاران ( )2014اثر یک جلسه تمرین پالیومتریک و یک جلسه تردمیل در هفته را بر ورزشکاران
دختر فوتبالیست دبیرستانی بررسی کردند که در این تحقیق نیز تمرینات در کاهش آسیب  ACLاثر معناداری نداشت Beaulieu ]29[.و
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همکاران[ ]25به بررسی تمرینات پرش-فرود (دوپا و یک پا) بر روی  21زن فعال پرداختند؛ نتایج این تحقیق افزایش اوج گشتاور دورکننده-
های زانو و همچنین کاهش زاویه والگو بود .در این تحقیق تاثیر فیدبک را روی آزمودنیها در حین تمرین بررسی کردند و یافتند که
ارائه فیدبک تاثیری بر مکانیک زانو هنگام فرود نداشته است Hart .و  ]26[Hertelدو نوع تمرین ثبات مرکزی و پالیومتریک را به مدت 4
هفته بر روی  23زنان جوان فوتبالیست انجام دادند .محققین این تمرینات را در  20دقیقه آخر تمرین ورزشکاران قرار دادند ،نتایج به دست
آمده نشان داد که تمرینات پالیومتریک کاهش محدودیت حرکتی فلکشن زانو را به دنبال دارد و دامنه حرکتی چرخش زانو را نیز کاهش
میدهد .تمرینات ثبات مرکزی کاهش دامنه حرکتی فلکشن زانو را دارد ،ولی محدوده حرکتی چرخش داخلی زانو را افزایش میدهد.
تمرینات ثبات مرکزی گشتاور مفصل را در چرخش داخلی ران افزایش داد .بنابراین برای پیشگیری از آسیب  ACLو آسیبهای مفصل
ران مفید میباشد ،در صورتی که تمرینات پالیومتریک گشتاور مفصل را در چرخش داخلی زانو افزایش داده؛ بنابراین فقط برای پیشگیری
از آسیب  ACLمفید است.
از جمله دالیل احتمالی افزایش تعادل ناشی از تمرینات پیشرونده پرش-فرود میتوان به تسهیل و همزمانسازی واحدهای حرکتی تند
انقباض و بزرگ ،تحریک دوکهای عضالنی ،کاهش اثر خودمهاری اندامهای وتری گلژی و همچنین افزایش در هماهنگی عضالت درگیر
در فعالیتهای همانقباضی اشاره کرد .با تحریک دوکهای عضالنی ،انقباض عضالنی باعث افزایش فعالیت اعصاب وابران گامای موجود
در دوکها میشود و افزایش این حساسیت در دوکها حس وضعیت مفصل را بهبود میبخشد که در کنترل مفصل تأثیر بسزایی دارد]29[.
دالیل احتمالی دیگر افزایش تعادل پویا متعاقب تمرینات استفادهشده در این تحقیق را میتوان تغییر یافتن بازخورد مگانورسپتورها دانست
که منجر به سازماندهی مجدد سیستم عصبی مرکزی و یکپارچگی حسی حرکتی شده و موجب تغییر در پاس حرکتی میشود ]30[.همچنین
میتوان به فعالسازی گیرندههای حسی عمقی ،آمادهسازی نرونهای حرکتی در گروهی از عضالت و مفاصل برای انجام حرکت ،افزایش
هماهنگی و یکپارچگی واحدهای حرکتی ،همانقباضی عضالت همکار و افزایش بازدارندگی عضالت مخالف اشاره کرد]31[.
از دیگر نتایج حاصله تاثیر معنادار تمرینات پیشرونده پرش-فرود بر عملکرد حرکتی فوتبالیستهای جوان در معرض آسیب  ACLبود.
نتایج تحقیق حاضر با نتایج مطالعات  Dai ،]23[Stearnsو همکاران ( Beaulieu ،]24[)2014و همکاران ( Hart ،]25[)2013و Hertel
( ،]26[)2013همخوان میباشد .تأثیر تمرینات پیشگیرانه مختلفی با استفاده از روشهای مختلف (با استفاده از آزمونهای متنوع) بر عملکرد
حرکتی افراد مور د بررسی قرار گرفته است .فاکتورهای عملکرد حرکتی مورد بررسی قرار گرفته در تحقیقات گذشته شامل ارتفاع پرش
عمودی ،سرعت ،قدرت ایزوکینتیک اندام تحتانی ،تقارن در اجرای آزمونهای هاپینگ ،تخمین حداکثر توان هوازی ،چابکی ،قدرت عضالت
ران و تکلیفهای ورزشی ویژه هستند .در تحقیقات مداخلهای مختلف ،افزایش معناداری در عملکرد ورزشی مشاهده شده است .بنابراین از
آنجا که بنا به ماهیت ،ورزش فوتبال دارای پرشها و فرودهای مکرر و تکنیکهای دارای تعلیق میباشد ،در این تحقیق نیز نویسندگان
سعی بر آن کردند که از پروتکل مرتبط دارای این ویژگیها استفاده کنند .بنابراین شاید تمرینات پیشرونده پرش-فرود بهترین گزینه برای
این گروه باشد .تمرینات پیشرونده پرش-فرود احتماالً باعث افزایش ثبات مرکزی در ورزشکاران میشود .ثبات مرکزی باعث ثبات بدن در
طول حرکت میشود که یک پیشزمینه حیاتی برای بهبود قدرت و توان است ،در غیر این صورت جبرانی اتفاق میافتد که میتواند عدم
تعادل بدن را در طوالنیمدت افزایش دهد]14[.
عملکرد ورزشی برتر به طور معمول به ورزشکارانی که توان ،سرعت و تعادل بیشتری دارند ،نسبت داده میشود و عدم تقارن اندام به نظر
میرسد خطر آسیب را افزایش میدهد .بنابراین با توجه به اینکه نمرات عملکرد حرکتی آزمودنیها بعد از انجام هشت هفته تمرینات پیش-
رونده پرش-فرود بهبود پیدا کرده است ،احتماالً بتوان گفت که حرکات ناقص و نامتقارن در حرکات صدمهزا آزمودنیها کاهش پیدا کرده
است که همین عامل میتواند یکی از دالیل اثرگذاری تمرینات مذکور باشد .از طرفی دیگر ،در سالهای اخیر ،مربیان از آزمونهای
هاپینگ به عنوان ابزار ارزیابی توانایی عملکردی ورزشکاران استفاده کردهاند .آزمونهای هاپینگ جهت شناسایی نقصهای افزایشدهنده
خطر آسیب استفاده شده است .نقصهای حرکتی که خطر آسیب را افزایش میدهد ،از لحاظ تئوری میتواند بر عملکرد ورزشی تاثیر گذارد.
این ارتباط میتواند ارزش زیادی برای ورزشکاران به عنوان اصالح ناکارآمدی حرکتی شناساییشده به وسیله آزمونهای هاپینگ داشته
باشد]30[.
نقص در کنترل عصبی-عضالنی نقش مهمی در خطر آسیبدیدگی بازی میکند .این متغیرها از عوامل قابل اصالح هستند .کاهش کنترل
عصبی-عضالنی تنه و اندام تحتانی ،احتمال وضعیت والگو در اندام تحتانی را افزایش میدهد و احتمال آسیب لیگامان صلیبی قدامی را
باال میبرد .شناسایی این ایمباالنسهای عصبی-عضالنی هم میتواند در شناسایی و غربالگری ورزشکاران در معرض خطر آسیبدیدگی
کمک نماید و هم میتواند در طراحی تمرینات مداخلهای برای نقصهای ویژه مورد استفاده قرار بگیرد .شناسایی ورزشکاران در خطر می-
تواند اولین وظیفه قبل از طراحی تمرینات پیشگیری از آسیب باشد .بیشتر تمرینات مداخلهای تاثیرگذار شامل برنامههایی چون تمرینات
کششی ،قدرتی ،ایروبیک ،پالیومتریک ،تمرینات آگاهی از وضعیت بدن و تمرینات پروپریوسپتیوها بود]30[.
تمرینات پرش-فرود و پروپریوسپتیو از رایجترین برنامههای کاهش خطر آسیبهای غیربرخوردی لیگامان صلیبی قدامی است .این تمرینات
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موجب کاهش خطر فاکتورهای آسیب لیگامان صلیبی قدامی (شامل کاهش نیروهای فرود ،کاهش گشتاور وارو /والگو و افزایش
فعالسازی عضالنی) میشود .در جوامع سالم ،آزمونهای عملکردی میتواند برای شناسایی تقارن یا ضعف اندام غیرطبیعی استفاده شود و
به دلیل اینکه نیازمند حداقل زمان و لوازم میباشد ،به عنوان یک ابزار کلینیکی مفید در نظر گرفته میشود )2006( Hamilton ]31[.در
مطالعه خود ،آزمون لیلی سهگانه را به عنوان یک پیشبینیکننده قوی و مثبت در عملکرد تستهای قدرت و توان معرفی میکند .آزمون
لیلی تکپا به عنوان یک تست عمل کردی در نظر گرفته شده و در منابع مختلف در تعیین آمادگی برای شرکت در فعالیت ،مفید گزارش
شده است .آزمون لیلی تکپا به طور عمومی به عنوان معیارهای عملکرد و در ارزیابی پیشبین در برنامههای بازتوانی زانو و به طور خا
در افرادی که در دورهیِ نقاهت پس از جراحی لیگامنت صلیبی قدامی میباشند ،استفاده میشود]31[.
آزمون لیلی زیگزاگ با حساسیت  88درصد در شناسایی و پیشبینی عملکرد زانو در محدوده نرمال ،بسیار دقیق میباشد ]31[.آزمون لیلی
زیگزاگ به عنوان طاقتفرساترین آزمون لیلی شناخته میشود که نیرو را در صفحه عرضی و فرونتال در ترکیب با چند لیلی در صفحه
ساجیتال تحمیل میکند ]32[.نتایج این یافتهها با نتایج حاصل از مطالعه  Marinaو همکاران (( )2014که به بررسی تأثیر شش هفته
تمرینات مقاومتی روی عملکرد پریدن ژیمناستهای  10-13ساله پرداختند) ،همخوان بود Marina ]32[.در مطالعۀ خود بیان کرد که هر
دو نوع تمرینات مقاومتی اختصاصی و غیراختصاصی در عملکرد پریدن ژیمناستهای ریتمیک تأثیر معناداری داشته است و با یک افزایش
 6-7درصد در قدرت اندام تحتانی همراه بوده و تست لیلی (که سفتی و ثبات پا را ارزیابی میکند) ،بعد از تمرینات مقاومتی غیراختصاصی
بهبود پیدا میکند .در مطالعهی نیکول و همکاران عنوان شد که استفاده از تمرینات پالیومتریک باعث افزایش ثبات زانو میشود ،حتی اگر
بهبود معناداری در عملکرد اتفاق نیفتد .همچنین پیشرفت کم ،اما معناداری در ارتفاع پرش عمودی به دست آمد ]32[.از بین بخشهای
مختلف بدن ،اندام تحتانی در معرض صدمات ورزشی بیشتری بوده که از جمله شایعترین این آسیبها میتوان به پارگی لیگامان صلیبی
قدامی اشاره کرد .از آزمونهای عملکردی پیشگوی این آسیب ،آزمون لیلی میباشد که ثبات و سفتی مفصل زانو را نمایان میسازد]32[.
تمرینات پیشرونده پرش-فرود احتماالً با تاثیرگذاری زمانبندی و میزان فعالیت عضالت به اندامها این امکان را میدهد که در حین انجام
حرکات مختلف در محدوده الزم ،تحرک داشته باشد و از آسیبهایی که به دلیل تأخیر در فعالیت عضالت ،میزان فعالیت کم در برخی
عضالت و فعالیت بیشتر در برخی دیگر از عضالت (ایمباالنس زمانبندی و میزان فعالیت) ،محدودیت دامنهی حرکتی و کوتاهی عضالت
به وجود میآید ،جلوگیری کند]31[.
تمرینات پیشرونده پرش-فرود همچنین از تمرینات ثباتدهنده مرکزی نیز برخوردار است و احتماالً این تمرینات با ایجاد ثبات پوسچرالی
که برای فرد به وجود میآورند ،به فرد این امکان را میدهد که در آزمونهای عملکردی از شرایط و نتیجهی بهتری برخوردار شود.
تمرینات ناحیهی مرکزی تنه کارایی سیستم عصبی-عضالنی را بهبود میبخشد که موجب حرکت مطلوب مفاصل کمر ،لگن و ران در
طول زنجیرهی حرکتی عملکردی ،شتابگیری یا کاهش شتاب مناسب ،تعادل عضالنی مناسب ،تقویت ثبات پروگزیمال و قدرت عملکردی
می شود .این اثرات منجر به عملکرد مطلوب و افزایش قدرت عضالت اندام تحتانی میشود که میتواند تثبیت مفاصل را مناسبتر انجام
دهد و در نهایت احتمال خطر وقوع آسیب در اندام تحتانی را کاهش دهد ]16[.همچنین میتوان بیان کرد این تمرینات ،سیستم حسی-
حرکتی را تحریک میکند و موجب افزایش هماهنگی و سفتی مفصلی میشود و با توجه به اینکه فرود مناسب ،نیازمند عملکرد مطلوب
سیستمهای عصبی-عضالنی و حس عمقی در زانو است[ ،]16میتوان اذعان داشت افزایش تواناییهای حس عمقی و عصبی-عضالنی از
مهمترین عوامل مؤثر بر حف تعادل هنگام فرود بر مفاصل اندام تحتانی از جمله زانو و کاهش آسیب در این اندام است ]23[.از این رو،
ممکن است اثر تمرینات پیشرونده پرش-فرود که همراه با تمرینات رایج فوتبال در گروه تجربی استفاده شده است ،سبب تفاوت معنادار با
گروه کنترل در عملکرد پای غالب بازیکنان فوتبال شده باشد .پژوهش  Barendrechtو همکارانش ( )2011نشان داد بین اثر ترکیبی
تمرینات عصبی-عضالنی و خا هندبال در مقایسه با تمرینات صرفاً ویژه هندبال ،در بهبود والگو زانو در افرادی که باالی سطح
میانگین قرار گرفتهاند( ،کسانی که والگو زانوی اولیۀ آنها بیشتر از میانگین جامعۀ مطالعاتی بوده است) اختالف معناداری وجود دارد و در
افرادی که والگو زانوی آنها مساوی یا زیر میانگین بوده ،اثر این تمرینات معنادار نبوده است که احتماالً شرایط سنی آن متفاوت است و
نمونههای آماری آن نیز به صورت ترکیبی از دو جنسیت انتخاب شده و نتایج آن از یکدیگر تفکیک نشده است]15[.
نتیجهگیری
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 با توجه به اینکه.محققان در تحقیق حاضر برای انتخاب آزمودنیها از آزمونهای غربالگری عملکردی کوک و همکاران استفاده کردند
 توصیه میشود در تحقیقات آینده محققان برای غربالگری،احتمال میرود نتایج این آزمونها به دقت قادر به غربالگری کامل حرکتی نباشد
.اولیه ورزشکاران از آزمونهایی با دقت باال مانند آزمونهای کنترل حرکت و ماتریکس حرکتی استفاده کنند
همچنین با توجه به اینکه شروع و پایان آزمونهای عملکردی به صورت چشمی در تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و احتمال دارد این
 توصیه میشود برای تحقیقات آینده در این زمینه از دستگاههای فوتوفینیش استفاده،روش دارای خطاهای خاصی در نمرهگذاری باشد
.گردد
پیشنهادات
فرود بر نمرات آزمونهای هاپینگ (عملکرد حرکتی) فوتبالیستهای-نتایج پژوهش حاضر نشان داد هشت هفته تمرینات پیشرونده پرش
مرد تاثیر دارد؛ بنابراین پیشنهاد می شود که از این تمرینات به منظور بهبود عملکرد حرکتی و تعادل پویا در نتیجه آن ارزشیابی آمادگی
.ورزشکار استفاده گردد
با توجه به اینکه آزمونهای هاپینگ در مراحل مختلف توانبخشی آسیبهای زانو مورد استفاده قرار میگیرند و در این تحقیق هشت هفته
 پیشنهاد میشود که متخصصان تمرین درمانی و توانبخشی،فرود منجر به بهبود نمرات این آزمونها شده است-تمرینات پیشرونده پرش
 پیشنهاد میشود که محققین آینده با در نظر گرفتن. از این گونه تمرینات استفاده کنند،ورزشی در مراحل توانبخشی آسیبهای زانو
 با استفاده از جامعهای وسیعتر و ابزارهای دقیقتر به بررسی تاثیر تمرینات مورد استفاده در تحقیق پیشرو و،محدودیتهای پژوهش حاضر
.مقایسه تاثیر این تمرینات با دیگر انواع تمرینات پیشگیرانه بپردازند
تشکر و قدردانی
 نویسنده این مقاله مراتب تشکر و سپا خود را از اساتید راهنما و.مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری آقای مصطفی پورکیانی میباشد
 همچنین از کلیه آزمودنیهای شرکتکننده در این تحقیق و کسانی که به هر نحوی در انجام تحقیق حاضر.مشاوران محترم اعالم میدارد
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