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چکیده
زمینه و هدف :هدف از تحقیق حاضر مقایسه اثربخشی پروتکلهای گرمکردن ایستا ،پویا و
پیشگیری از آسیب بر ولگوس زانو حین فرود دراپ و نمرات آزمون لیلی تک پایی در مردان
ورزشکار  52-81سال بود.
روش بررسی :از بین دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی  63نفر ورزشکار بر اساس
معیارهای ورودی انتخاب شده و بصورت تصادفی به سه گروه گرمکردن ایستا ( 85نفر)،
گرمکردن پویا ( 85نفر) و برنامه پیشگیری از آسیب ( 85نفر) تقسیمبندی شدند .جهت ارزیابی
عملکرد و زاویه والگوس زانو از آزمونهای لیلی تکپایی و سیستم آنالیز سه بُعدی حرکت
استفاده گردید .پس از پیشآزمون ،هر کدام از سه پروتکل گرمکردن به مدت  81تا  82دقیقه
انجام و پس از آن پسآزمون انجام گرفت .بهمنظور مقایسه بین گروهی از آزمون کوواریانس و
آزمون تعقیبی  LSDو برای بررسی درون گروهی از آزمون تی وابسته در سطح معناداری 1/12
استفاده شد.
یافتهها :نتایج آزمون کوواریانس نشان داد که بین گروهها در متغیرهای لیلی تک پایی و
والگوس زانو اختالف معنیداری وجود دارد ( .)P=1/118نتایج آزمون  tوابسته نشان داد که
تغییرات متغیر لیلی تک پایی در گروههای گرمکردن ایستا ( )P=1/16و برنامه پیشگیری از
آسیب ( )P=1/118و متغیر والگوس زانو در گروههای گرمکردن ایستا ( )P=1/118و برنامه
پیشگیری از آسیب ( )P=1/118معنیدار ،اما در گروه گرمکردن پویا معنیدار نبودند (.)P≤1/12
نتیجهگیری :با توجه به نتایج ،برنامه پیشگیری از آسیب میتواند تکنیک فرود دراپ را بهبود
بخشد بدون اینکه اختاللی در عملکرد ورزشکاران ایجاد کند که احتماالً این برنامه مؤثرتر از هر
دو پروتکل گرم کردن ایستا و پویا در آمادهسازی ورزشکاران برای مسابقات باشد.

* اطالعات نویسنده مسئول .تلفن11811680688 :
 پست الکترونیکیbehboodian_n1368@yahoo.com :
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مقدمه
ساالنه حدود  8میلیون جوان ،حداقل در یک ورزش سازمان
یافته شرکت میکنند ،که منتج به بیش از  8میلیون
آسیبهای اسکلتی  -عضالنی میشود .میزان آسیبدیدگی
با پیامدهای منفی مانند ،توسعه اولیه آرتروز ،کاهش سطح
فعالیت بدنی و افزایش آسیبها همراه است (هایلی 8و
همکاران .)5182 ،بسیاری از آسیبهای ورزشی اهمیت
چندانی ندارند و مانع از فعالیتهای روزانه ورزشکاران
نمیشوند ،ولی برخی از این آسیبها حائز اهیمت بوده و
مانع از فعالیت ورزشکاران حتی در سطوح پایین میشوند.
از بین بخشهای مختلف بدن ،اندام تحتانی بیشتر در
معرض آسیبهای ورزشی بوده که در بین آسیبهای
مفصلی مرتبط با حرکات ورزشی ،زانو حدود  52 -81درصد
از کل آسیبها را به خود اختصاص داده است .از میان
آسیبهای زانو ،حدود  82درصد مربوط به آسیب لیگامانی
است (فاق 5و همکاران .)5188 ،از جمله شایعترین این
آسیبها میتوان به پارگی لیگامان صلیبی قدامی)ACL( 6
اشاره کرد (هلنا 8و همکاران.)5182 ،
مفصل زانو ،یکی از مفاصل بزرگ بدن میباشد که برای
حرکت و ثبات طراحی شده است .این مفصل ،واحد مهم
عملکردی اندام تحتانی حین فعالیتهایی مانند راه رفتن،
نشستن و باال رفتن از ارتفاع میباشد (اسپکتور 2و همکاران،
 .)8116لیگامانها در حفظ ثبات دینامیک 3زانو ،عالوه بر
نقش مکانیکی ،دارای نقش مهم حسی نیز هستند .پارگی
 ACLبا ناپایداری زانو مشخص میشود و منجر به کاهش
فعالیت ،عملکرد نامطلوب زانو و کاهش کیفیت زندگی
مرتبط با زانو در کوتاه مدت میگردد (اسپیندلر و رایت،0
 ACL .)5111زانو بیشترین آسیبهای لیگامانی را به خود
اختصاص میدهد (هلنا و شارلوت .)5182 ،1آسیب این
لیگامان منجر به ناتوانی عملکردی و مکانیکی میشود به
گونهای که بازگشت کامل عملکرد ورزشکاران را با مشکل
مواجه میسازد .آسیب  ACLتوسط دو مکانیسم برخوردی
و غیربرخوردی رخ میدهد .آسیب برخوردی توسط یک
1. Hayley
2. Fong
3. Anterior Cruciate Ligament
4. Helena
5. Spector
6. Dynamic Stability
7. Spindler and Wright
8. Helena and Charlotte

جسم خارجی که به زانو برخورد کرده ،وضعیت مفصل زانو
را تغییر داده و موجب اعمال فشار و استرس بر ACL
میشود .آسیبهای غیربرخوردی غالباً در حین فعالیتهایی
که با کاهش سریع شتاب حرکت همراه است؛ مثل فرود از
پرش یا در حین اجرای حرکت برشی ،اتفاق میافتد
(ایریلند .)5115 ،1حدود  %01از تمام آسیبهای  ACLدر
نتیجه یک مکانیسم غیربرخوردی هستند (بادن و همکاران،
 .)5111تحقیقات قبلی ارتباط بین نیروهای فرود و آسیب
زانو را اصالح کرده و بیان نمودهاند که بیومکانیک و پاسچر
اندام تحتانی بر بارهای مفصل زانو تأثیرگذار است .بهعنوان
مثال ،نشان داده شده است که فلکشن زیر  21درجه زانو،
اسپرین 81وارد بر  ACLرا افزایش میدهد (بینان و
85
فلمینگ8111 ،88؛ مارکولف و همکاران .)8112 ،مارکولف
و همکاران بیان کردند که بار وارد بر  ACLهنگامی که زانو
در حالتی نزدیک به انتهای دامنه باز شدن قرار دارد ،بیشتر
است .آسیب  ACLزمانی اتفاق میافتد که بار اعمال شده،
بیش از استحکام کلی رباط باشد ACL .بزرگترین بارگیری
86
را زمانی تحمل میکند که نیروی برشی قدامی درشتنی
در ترکیب با چرخش داخلی  -خارجی 88یا والگوس -
واروس 82اعمال میشود (بادن 83و همکاران .)5111 ،بار
والگوس بهعنوان مکانیزم مهم آسیب غیربرخوردی  ACLدر
نظر گرفته میشود ،در حالیکه نیروهای صفحات غیر
ساجیتال ،به تنهایی قادر به ایجاد آسیب  ACLنیستند
بلکه عضالت چهارسرران بهعنوان گروه عضالنی اصلی
هستند که با ایجاد حرکت انتقالی درشتنی بهسمت جلو،
موجب آسیبدیدگی  ACLدر قالب مکانیزم آسیب غیر
برخوردی میگردند (ناگایی 80و همکاران .)5186 ،با این
حال ،تنها زاویه والگوس زانو و تفاوت حرکات بین اندام در
طول تمرینات پرش و فرود بهعنوان یک پیشبینی قابل
توجهی از آسیب  ACLذکر شده است (هیوت 81و همکاران،
.)5112

9. Ireland
10. Sprain
11. Beynnon and Fleming
12. Markeloff
13. Anterior Tibial Shear Force
14. Internal-External Rotation
15. Valgus-Varus
16. Boden
17. Nagai
18. Hewett

پژوهش در توانبخشی ورزشی ،دوره  ،7شماره  ،91پاییز و زمستان 9011

06

ایستا در پیشگیری از آسیب ،باعث افزایش فعالیت عصبی-
عضالنی سبب تسهیل تولید نیروی انفجاری و افزایش
عملکرد ورزشکاران مىشود (حداد و همکاران .)5188 ،در
حالیکه برخی مطالعات هیچ تغییری در عملکرد ورزشکاران
1
بعد انجام تمرینات کشش پویا گزارش نکردند (پارادیسیس
و همکاران .)5188 ،برنامههای پیشگیری از آسیب 1عصبی-
عضـالنی مـیتواند میـزان آسیبدیدگـی را کاهـش داده
(آلنتورن 81و همکاران )5111 ،و عوامل خطرزای مبتنی بر
حرکت را بهبود بخشد (پادوا و دی استفانو.)5111 ،88
برنامههای پیشگیری از آسیب عصبی -عضالنی ترکیبی از
88
انعطافپذیـری پویـا ،85پالیومتریک 86و تمـرینات تعادلـی
میباشد .بنابراین برنامههای پیشگیری از آسیب ممکن است
سودمندترین گزینه برای گرم کردن ورزشی که عملکرد
ورزشی را بهبود میبخشد؛ در حالیکه خطر آسیبدیدگی را
کاهش میدهد ،باشد (هایلی و همکاران .)5182 ،با توجه به
اینکه ورزشکاران نیازمند انگیزه هستند و ترجیح میدهند
روی یک برنامـهای که عـالوه بر کاهـش آسیبدیدگـی،
عملکرد رقابتی را نیز افـزایش دهـد سـرمایهگذاری کنند،
بنابراین هدف از مطالعه حاضر مقایسه اثربخشی پروتکلهای
گرم کردن ایستا ،پویا و پیشگیری از آسیب بر والگوس زانو
حین فرود دراپ و نمرات آزمون لیلی تکپایی مرتبط با
آسیب لیگامان صلیبی قدامـی در مـردان ورزشـکار 81-52
سال بود.

میزان پارگی  ACLیک مورد در هر  6211نفر در سال
برآورد شده است (بائر و هارنر .)5110 ،8بهطوریکه در سال
 5113میزان  850833عمل جراحی بازسازی  ACLدر
آمریکا انجام گردید که متوسط هزینه هر عمل جراحی
پیوند  ACLحدود  2111تا  3111دالر بود (جناریو 5و
همکاران .)5185 ،این آسیب عالوه بر هزینه درمان زیاد،
سالیانه  352میلیون دالر موجب از دست دادن مشارکت
ورزشی و حتی از دست دادن فصل ورزشی و نیز ایجاد
آسیبهای ثانویه مثل استئوآرتریت (افزایش بیش از 81
برابر) ،پارگی منیسک و نیز مشکالت و مسائل روحی و
روانی در فرد میگردد (آگل 6و همکاران .)5112 ،با توجه به
اینکه جراحی و توانبخشی از عوارض طوالنیمدت جلوگیری
نمیکند ،نیاز به پیشگیری آسیب  ACLمهم است .برای
پیشگیری مؤثر آسیب ،عوامل خطر آیندهنگر برای آسیب
باید قبل از اقدامات پیشگیرانه ایجاد گردد (ون مکلن 8و
همکاران .)8115 ،با توجه به آنچه مطرح شد پیشگیری
آسیب از اهمیت خاصی برخوردار است و با توجه به احتمال
وقوع آسیبدیدگیها که موجب اختـالل در حرکت شـده،
نقش و اهمیت راهکارهای پیش گیرنده از آسیب پررنگتر
میشود.
از علل بروز آسیبهای بدنی؛ گرم نکردن بدن ،نداشتن
آمادگی جسمانی ،محیط نامناسب ورزشی ،ابزار و وسایل
غیراستاندارد و شدت برخوردهای بدنی ورزشکاران میباشد
(ورهاگن 2و همکاران .)5181 ،یکی از روشهای پیشـنهادی
برای جلوگیری و یا کاهش آسیب ورزشی استفاده از تمرینات
0
گرم کردن است (بیکسلر و جونز .)8115 ،3گرم کــردن
یکى از اجزاى کلیدى تمرین و مسابقه است ،زیرا برنامه گرم
کردن مناسب ،عالوه بر اینکه ورزشکار را از نظر جسمى و
روحى براى عملکرد بهتر در تمرین و مسابقه آماده میسازد
از آسیبدیدگى او نیز جلوگیرى میکند (لطفی حسینآباد و
گائینی .)5118 ،استفاده از کشش پویا نسبت به فعالیتهای
کشش ایستا ،پیش از تمرین و ورزش مناسبتر است ،زیرا
کشش پویا ضمن برخورداری از خواص تمرینات کششی

جامعه آماری تحقیق حاضر را مردان ورزشکار دانشگاهی
(دانشجویان تربیتبدنی دانشگاه خوارزمی) تشکیل میدادند
که براساس سن و ورزش طبقهبندی شدند که از بین آنها
 63نفـر ،براسـاس معیارهـای ورود به تحقیـق انتخاب و
بهصورت تصادفی در یکی از سه گروه گرم کردن ایستا (85
نفر ،سن ،56/11±8/21 :قد ،811/11±5/15 :وزن±6/82 :
 ،)56/13±1/06 :82BMI ،08/16گرم کردن پویا ( 85نفر،

1. Baer and Harner
2. Genuario
3. Agel
4. Van Mechelen
5. Verhagen
6. Bixler and Jones
7. Warm-Up

8. Paradisis
9. Injury-Prevention Program
10. Alentorn
11. Padua and DiStefano
12. Dynamic Flexibility
13. Plyometrics
14. Balance Training
15. Body Mass Index

مواد و روشها
آزمودنیها
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سن ،55/16±8/12 :قد ،801/88±8/23 :وزن±6/68 :
 )55/21±1/18 :BMI ،08/18و برنامه پیشگیری از آسیب
( 85نفر ،سن ،55/02±8/18 :قد ،801/66±8/15 :وزن:
 )55/02±1/12 :BMI ،06/83±6/18قرار گرفتند .این
تعداد آزمودنیها بر اساس مطالعات انجام شده در این زمینه
انتخاب شدند (علیخواجه5185 ،؛ ایوبی آواز و همکاران،
 .)8616در این تحقیق منظور از افراد ورزشکار ،کسانی
بودند که سه جلسه در هفته و هر جلسه حداقل یک ساعت
به فعالیت بدنی میپرداختند (صالحزاده و همکاران.)5188 ،
معیارهای ورود به مطالعه عبارت بود از قرار داشتن در
دامنه سنی  81-52سال ،داشتن سالمت عمومی ،داشتن
 ،81/2-58/1 BMIعدم وجود درد ،سابقه دررفتگی و نیمه
دررفتگی در زانو ،عدم وجود پارگی در  ،ACLعدم وجود
سابقه جراحی در اندام تحتانی ،عدم وجود هرگونه سابقه
شکستگی و جراحی در مفاصل اندام تحتانی و عدم ابتالء به
هرگونه ناهنجاری وضعیتی اثرگذار بر روند تحقیق را داشتند.
تمام آزمودنیها رضایتنامه آگاهانه کتبی شرکت در تحقیق
را امضا کردند .آزمودنیها بهصورت تصادفی برای تکمیل
یک جلسه آزمون  61تا  82دقیقهای در آزمایشگاه دانشکده
تربیتبدنی دانشگاه خوارزمی تهران در سال  8612حضور
پیدا کرده و به سه گروه شامل -8 :گرم کردن ایستا،8
6
 -5گـرمکردن پویا 5و  -6برنامـه پیشـگـیری از آسـیب
تقسیمبندی شدند .آزمودنیها از نظر قد ،وزن BMI ،و طول
پا درگروههای مورد نظر نرمال شده بودند .از آزمودنیها
پیشآزمون ارزیابی عملکرد و زاویه والگوس زانو به ترتیب
با استفاده از آزمون لیلی تکپایی و سیستم آنالیز سه
بُعدی حرکت بهعمل آمد .سپس هر گروه یک پروتکل گرم
کـردن استـاندارد شـده  81تا  82دقیقـهای انجام دادند.
آزمودنیها به اینکه در کدام یک از پروتکلهای گرم کردن
قرار میگرفتند ناآگاه بودند .پس از انجام سه پروتکل گرم
کردن ،پسآزمون آزمونهای لیلی تکپایی 8و فرود در
شرایط اندازهگیریهای پیشآزمون انجام گرفت .در ضمن از
جمله معیارهـای خـروج از تحقیق شامـل عـدم رضـایت
آزمودنـیهـا و عدم تمـایل آنها به ادامـه رونـد تحقیـق و

1. Static Warm-Up
2. Dynamic Warm-Up
3. Injury-Prevention Program
4. single-leg hop for distance

همچنین آسیبها و بیماریهایی که مانع فعالیتبدنی
آزمودنیها در طول روند انجام تحقیق شوند ،بودند.
روشهای ارزیابی

ارزیابی زاویهی والگوس زانو :برای ارزیابی زاویهی والگوس زانو
از دستـگاه موشـنآنالیز شامـل شش دوربین RAPTOR-
 Eساخت کشور آمریکا با فرکانس  511هرتز استفاده شد.
بههمین منظـور مارکـرهایی براساس مـدل اندام تحتانـی
 Plug-In-Gaitرا بر روی استخـوان دوم کفپا ،روی پاشنه،
قوزک داخلی و خارجی ،ستیغ درشتنی ،کندیل داخلی و
خارجی ران ،وسط ران ،برجستگی بزرگ ران ،خار خاصرهای
قدامی فوقانی و خار خاصرهای خلفی فوقانی آزمودنیها قرار
داده شد .به هنگام اجرای آزمون فرود آمدن بر روی یکپا از
روی جعبهی  81سانتیمتری زاویهی والگوس زانو در
صفحهی فرونتال توسط دوربین دستگاه موشنآنالیز مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت (یو 2و همکاران .)5113 ،به این
صورت که فرد روی جعبه در وضعیتی متعادل نزدیک به لبه
جعبه بهطریقی ایستاد که پای غالب در حالت معلق قرار
داشت .این وضعیت با کنترل مرکز ثقل ،حرکات افقی بدن را
محدود میکرد و سپس از او خواسته میشد که یک فرود
انجام دهد و به محض استقرار ،دستها را در ناحیه لگن قرار
داده ،سر را باال نگه دارد و روبهرو را نگاه کند و سعی کند
که تعادلش را حفظ نماید .قبل از اینکه آزمودنی آزمون
فرود آمدن را انجام دهد از وی خواسته میشد تا حرکت
فرود را سه بار انجام دهـد تا با شـرایط و نحوهی اجرای
آزمون آشنا گردد .بهوسیله دستگاه موشنآنالیز به هنگام
فـرود آزمودنـیهـا از روی جعبـه ،میـزان والگـوس زانـو
اندازهگیری شـد (شکل ( )8هایلی و همکاران5182 ،؛ یو و
همکاران.)5113 ،

5. Yu
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شکل  :9آزمون فرود تکپا

آزمون لیلی تکپایی :برای ارزیابی عملکرد از این آزمون
استفاده شد .در آزمون لیلی تکپایی برای کسب حداکثر
فاصله ،آزمودنی پشت خط تعیین شده ،بر روی یک پا (پای
غالب) میایستاد و سعی میکرد که پرش و فرود را با همان
پا انجام دهد .مسافت از جلوی شست پا تا انتهای لیلی
میباشد (شکل  .)5در آزمون لیلی تکپایی آزمودنی نباید

حین فرود بیشتر از دو ثانیه مکث داشته باشد .خطاها در
اجرا شامل تماس پای دیگر یا دستها با زمین حین انجام
لیلی با یک پا ،از دست دادن تعادل و لیلی اضافی حین
فرود میباشد .وجود هر کدام از خطاهای ذکر شده باعث
تکرار اجرا شد (( )ICC= 1/10-1/18هئیتز 5و همکاران،
.)5188

شکل .2آزمون لیلی تکپایی

مداخالت

پروتکل گرم کردن ایستا :پروتکل گرم کردن ایستا روی
افزایش طـول عضـالت انـدام تحتانی شامل همسترینگ،
چهارسررانی ،مجموعه دوقلو  -نعلی ،خم کنندههای ران و
دورکنندههای ران متمرکز بود .این پروتکل با یک سرعت
راحت با پنج دقیقه دویدن شروع شده و سپس پنج کشش
دو طرفه ایستا انجام شد .هر کشش برای حدود  61ثانیه تا
آستانه درد نگه داشته شد .در تدوین این پروتکل از
مطالعات قبلی که در آن فایگنباوم 5و همکاران ()5112
8

1. Hait
2. Faigenbaum

یک پروتکل گرم کردن ایستا را با ورزشکاران جوان کار
کـرده بودند ،استفـاده شـده بـود (پیوست ( )8هایلـی و
همکاران.)5182 ،
پروتکل گرم کردن پویا :پروتکل گرم کردن پویا روی
افزایش تدریجـی در شـدت گرم کردن تمرکز داشت مانند
حرکات پویا که از بازی واقعی تقلید میشود (مثل این سو و
آن سو حرکت کردن و عقب نشینی) .این پروتکل به سه
مرحله تقسیم میشد :یک حرکت پویا شامل کشش پویا و
تمـرینات چابکـی به فاصله  81متر ،دویـدن با سـرعت به
فاصله  81متر و یک بازیابی آهسته دویدن به عقب تا خط
شروع؛ مخروطها از خط شروع به فاصله  81و  51متر قرار
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داشت که داللت به فاز انتقال داشت .پروتکل گرم کردن
پویا شامل تمرینات انعطافپذیری پویا برای عضالت
همسترینگ ،چهارسررانی ،مجموعه دوقلو -نعلی ،فلکسورهای
ران ،اداکتورهای ران و گـروه عضالنی گلوتئال 8بود (پیوست
( )8هایلی و همکاران.)5182 ،
برنامه پیشگیری از آسیب :این پروتکل نیز روی افزایش
تدریجی در شدت گرم کردن با همان سه مرحله موجود در
پروتکل گرم کردن پویا تمرکز دارد .این سه مرحله شامل:
یک حرکت پویا شامل کشش پویا و تمرینات چابکی به
فاصله  81متر ،دویدن با سرعت به فاصله  81متر و یک
بازیابی آهسته دویدن به عقب تا خط شروع (مخروطها از
خط شروع به فاصله  81و  51متر قرار داشت که داللت به
فاز انتقال داشت) ،بود .این پروتکل و پروتکل گرم کردن پویا
تمرینات مشابهی را شامل میشدند ،اما برنامه پیشگیری از
آسیب تمرینات پالیومتریک و تعادل را نیز در خود گنجانده
است .از جمله این تمرینات میتوان به پرش با تعادل،
اسکات دوگانه ،پرش اسکات ،پل زدن ران ،شافل با هر دو
دست و پرش رو به جلو اشاره کرد (پیوست ( )8هایلی و
همکاران.)5182 ،
مالحظات اخالقی

آزمودنیهای این تحقیق بهصورت داوطلبانه و با امضاء
کردن آگاهانه رضایتنامه کتبی در این تحقیق شرکت
کردند .قبل از شروع فرایند اجرایی تحقیق تمام مراحل و
خطرات احتمالی به آزمودنیها توضیح دادهشد و آزمودنیها
میتوانستند در صورت عدم رضایت و عدم تمایل به ادامه
روند تحقیق از شرکت در مطالعه انصراف داده و خروج
کنند .همچنین در صورت آسیب و یا بیماریهایی که مانع
فعالیت بدنی آزمودنیها در طول روند تحقیق میشد،
آزمودنـی به تحقیـق ادامه نمیداد .تمام مـراحل اجرایـی
تحقیق در یک محیط مطبوع آزمایشگاهی و در بسته انجام
شد تا آزمودنیها راحت باشند .اطالعاتشخصی و عکسهای
آزمودنیها در جایی ارائه نشد.
روشهای آماری

از محیط نرمافزار  MATLABبرای پردازش دادههای خام
استفاده شد .همچنین از آمار توصیفی بهمنظور برآورد
میانگین و انحراف استاندارد شاخصهای فیزیولوژیکی و
1. Gluteal

آنتروپومتریکی آزمودنیها استفاده شد .جهت بررسی نرمال
بودن دادهها از آزمون شاپیروویلک ،برای بررسی تغییرات
بین گروهها از آزمون تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی
 LSDجهت مقایسه دو به دوی گروهها و نیز  tوابسته برای
بررسی تغییرات درون گروهی استفاده گردید .از نـرمافـزار
 SPSSنسخه  55جهت تجـزیه و تحلیـل دادهها استفاده
شد .معنیداربودن آزمونها با اطمینان  12درصد()P<1/12
در نظر گرفته شد.
یافتهها
هدف از تحقیق حاضر مقایسه اثربخشی پروتکلهای گرم
کردن ایستا ،پویا و پیشگیری از آسیب بر والگوس زانو حین
فرود دراپ و نمرات آزمون لیلی تکپایی مرتبط با آسیب
لیگامان صلیبی قدامی در مردان ورزشکار  81-52سال بود.
 63آزمودنی در سه گروه گرم کردن ایستا ( 85نفر ،سن:
 ،56/11±8/21قد ،811/11±5/15 :وزن،08/16±6/82 :
 ،)56/13±1/06 :BMIگرم کردن پویا ( 85نفر ،سن8/12 :
 ،55/16±قد ،801/88±8/23 :وزن:BMI ،08/18±6/68 :
 )55/21±1/18و برنامه پیشگیری از آسیب ( 85نفر ،سن:
 ،55/02±8/18قد ،801/66±8/15 :وزن،06/83±6/18 :
 )55/02±1/12 :BMIقرار گرفتند.
شاخصهای فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی آزمودنیها
در جدول  8آورده شده است.
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جدول  :9مشخصات آنتروپومتریکی آزمودنیهای تحقیق ()N=03

متغیر
سن (سال)

قد (سانتیمتر)

وزن (کیلوگرم)

BMI
(کیلوگرم بر متر مربع)

گروهها

میانگین

انحراف استاندارد

گرم کردن ایستا ( 85نفر)
گرم کردن پویا ( 85نفر)
برنامه پیشگیری از آسیب ( 85نفر)
گرم کردن ایستا
گرم کردن پویا
برنامه پیشگیری از آسیب
گرم کردن ایستا
گرم کردن پویا
برنامه پیشگیری از آسیب
گرم کردن ایستا
گرم کردن پویا
برنامه پیشگیری از آسیب

56/11
55/16
55/02
811/11
801/88
801/66
08/16
08/18
06/83
56/13
55/21
55/02

8/21
8/12
8/18
5/15
8/23
8/15
6/82
6/68
6/18
1/06
1/18
1/12

* p-value
1/11

1/81

1/11

1/60

*سطوح معناداری برای مقایسه فاکتورهای مورد مطالعه در بین سه گروه

با توجه به جدول شماره  ،8نتایج آزمون آنوا نشان داد
که بین اطالعات توصیفی سه گروه تفاوت معنی داری وجود
ندارد.
در این بخش بهمنظور مقایسه والگوس زانو و لی لی تک
پا بین گروهها با توجه به برقراری پیش فرض های آزمون

کوواریانس از تحلیل کوواریانس و جهت تغییرات درون
گروهی از تی وابسته استفاده شد .در ضمن گروههای گرم
کردن ایستا ،پویا و برنامه پیشگیری از آسیب در متغیرهای
لی لی تک پایی و والگوس زانو با یکدیگر تفاوت معناداری
نداشتند.

جدول  :2نتایج آزمون کوواریانس متغیرها

متغیر
لیلی تکپایی

والگوس زانو

گروه

*M

گرم کردن ایستا
گرم کردن پویا
پیشگیری از آسیب
گرم کردن ایستا
گرم کردن پویا
پیشگیری از آسیب

861/53
881/11
821/38
1/81
3/86
2/51

P

اندازه اثر

میانگین مجذورات
181/21

55/50

*1/118

8/111

50/51

53/06

*1/118

8/111

F

*سطح معناداری  p>1/12در نظر گرفته شد.
 *Mمیانگین تعدیل شده

با توجه به جدول شماره  ،5نتایـج آزمـون کوواریانس
نشان داد که بین گروههای گرم کردن ایستا ،گرم کردن
پویا و برنامـه پیشگـیری از آسـیب در متغیـرهای لیلی
تکپایی و والگـوس زانو اختـالف معنـیداری وجـود دارد
(.)P=1/118

نتایج بررسی دوبهدوی گروهها در این متغیرها که توسط
آزمون تعقیبی  LSDانجام گرفت در جدول  6آورده شده
است.
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جدول  :0نتایج آزمون تعقیبی  LSDمتغیرها

گروه

متغیر
لیلی تکپایی

گرم کردن ایستا

والگوس زانو

گرم کردن ایستا

گرم کردن پویا
پیشگیری از آسیب
گرم کردن پویا
پیشگیری از آسیب

اختالف میانگین

P

-88/06
-85/61
5/50
6/88

*1/118
*1/118
*1/118
*1/118

*سطح معناداری  p >1/12در نظر گرفته شد.

با توجه به جدول شماره  ،6نتایج آزمون  LSDنشان داد
که بین گروههای گرم کردن ایستا با گرم کردن پویا و گرم
کردن ایستا با برنامه پیشگیری از آسیب در متغیرهای لیلی
تک پایـی و والگوس زانو اختالف معنـیداری وجـود دارد
( .)P=1/118اما بین گـروههای گرم کردن پویا با برنامـه

پیشگیری از آسیب تفاوت معنـیدار نبود ( .)P≤1/12نتایج
مقایسه تغییرات درون گروهـی در هر یک از گروههـا و
متغیـرهای مـربوطه توسـط آزمـون تی وابسته در جدول 8
آورده شده است.

جدول  :1نتایج مقایسه میانگینها در پیشآزمون و پسآزمون برای متغیرهای تحقیق

متغیر

گروه
گرم کردن ایستا

لیلی تکپایی

گرم کردن پویا
برنامه پیشگیری از آسیب
گرم کردن ایستا

والگوس زانو

گرم کردن پویا
برنامه پیشگیری از آسیب

M±SD
پیشآزمون

888/33 ± 0/11

پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

863/33 ± 2/80
825/33 ± 1/81
825/16 ± 1/08
882/66 ± 1/01
881/88 ± 1/01
2/33 ± 8/15
1/83 ± 8/38
3/11 ± 8/21
3/83 ± 8/81
3/66 ± 8/61
2/21 ± 8/58

T

P

MIC

5/63

*1/16

3/88

-1/51

1/18

1/11

-8/82

*1/118

5/03

-3/53

*1/118

68/15

-1/56

1/15

1/35

2/11

*1/118

83/81

*سطح معناداری  p >1/12در نظر گرفته شد.

با توجه به جدول شماره  ،8نتایج آزمون  tوابسته نشان
داد که تغییرات متغیر لیلی تک پایی در گروههای گرم
کـردن ایستا ( )P=1/16و برنامـه پیشگـیری از آسـیب
( )P=1/118معنیدار اما در گروه گرم کردن پویا معنیدار
نبود ( .)P=1/18بهطوریکه میتوان گفت گرم کردن ایستا
موجب کاهش رکورد ،برنامه پیشگیری از آسیب موجب
افزایش رکورد و گرم کردن پویا تأثیری معنیدار روی رکورد
فاکتورهای لیلی تکپایی و والگوس زانو ( )P=1/15نداشت.
همچنین متغیر والگوس زانو در گروههای گرم کردن ایستا

( )P=1/118و برنامه پیشگیری از آسیب ( )P=1/118دارای
تغییرات معنیدار بود.
بحث
هدف از مطالعه حاضر مقایسه اثربخشی پروتکلهای گرم
کردن ایستا ،پویا و پیشگیری از آسیب بر والگوس زانو حین
فرود دراپ و نمرات آزمون لیلی تکپایی مرتبط با آسیب
لیگامان صلیبی قدامی در مردان ورزشکار  81-52سال بود.
نتایـج حاصـل از تحقیـق حاضـر نشان داد که بیـن
گروههای گرمکردن ایستا ،گرمکردن پویا و برنامه پیشگیری
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از آسیب در متغیر لیلی تک پایی اختالف معنیداری وجود
دارد .بهطوریکه بررسی نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که
بین گروههای گرم کردن ایستا با گرم کردن پویا و گرم
کردن ایستا با برنامه پیشگیری از آسیب اختالف معنیداری
وجود دارد .اما بین گروههای گرم کردن پویا با برنامه
پیشگیری از آسیب تفاوت معنیدار نبود .از نتایج دیگر این
تحقیق میتوان به مقایسه میانگینها در پیشآزمون و
پسآزمون برای متغیر لیلی تکپایی در گروهها اشاره کرد.
با توجه به نتایج در گروه گرم کردن پویا تغییرات معنیدار
نبود و در گروه گرم کردن ایستا میزان لیلی تکپایی در
پسآزمون نسبت به پیشآزمون بهطور معنیداری کمتر شد
و تأثیر منفی بر عملکرد فرد داشت .فقط در گروه پیشگیری
از آسـیب مـیزان لـیلـی تکپایـی در پـسآزمـون بهطـور
معنیداری افزایش داشت و باعث بهبود در عملکرد فرد شد.
نتایج این بخش از تحقیق را میتوان با تحقیقات روت و
همکاران ( ،)5182علیخواجه ( ،)5185آگویالر و همکاران
( ،)5185سـامسـون و همـکاران ( ،)5185دیاستفانـو و
همکاران ( ،)5181نیدهـام و همـکاران ( ،)5111اشمیتز و
همـکاران ( )5110و یاماگوچـی و ایشـی ( )5112تـوجیه و
مقایسه کرد.
روت 8و همکاران ( )5182تحقیقی با هدف بررسی تأثیر
فوری سه پروتـکل گرم کردن ایسـتا ،پویا و پیشگـیری از
آسیب بر روی تکنیک پرش -فرود با استفاده از سیستم
امتیازدهی خطای فرود( )LESSانجام دادند 31 .مرد و 51
زن ورزشکار در دامنه سنی  86سال بهصورت داوطلبانه در
یک جلسه شرکت کردند .شرکتکنندگان بهوسیله سن،
جنس و ورزش طبقهبندی شدند و سپس بهصورت تصادفی
در یکی از پروتکلهای گرم کردن قرار گرفتند .در این
تحقیق نتیجه آن شد که هیچ تفاوتی میان گروهها برای
هرگونه اندازهگیری عملکرد مشاهده نشد و نمرات سیستم
امتیازدهی خطای فرود پس از برنامه پیشگیری از آسیب در
مقایسه با پروتکلهای گرم کردن ایستا و پویا بهبود یافت
(روت و همکاران .)5182 ،نتایج این تحقیق همسو با
تحقیق حاضر میباشد .در تحقیقی دیگر علیخواجه
( )5185اثر پروتکلهای مختلف گرم کردن بر روی قدرت
انفجاری بازیکنان جوان فوتبال را بررسی کردند .بدین
منظور  51نفر از بازیکنان فوتبالیست  83تا  81سال که
1. Root
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سابقه حداقل یک سال بازی داشته و داوطلب شرکت در
این پژوهش بودند مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج این
تحقیق نشان داد که بین شیوههای مختلف گرم کردن بر
سرعت و توان انفجاری آزمودنیها تفاوت معنیداری وجود
دارد ،در حالیکه بین شیوههای مختلف گرم کردن بر
انعطافپذیـری آزمودنیهـا تفاوت معنـیداری وجـود ندارد.
همچنین نتایج حاکی از آن بود که گرم کردن پویا به اضافه
 2دقیقه استراحت غیر فعال در عملکرد قدرت انفجاری از
روشهای دیگر مؤثرتر بود (علیخواجه .)5185 ،نتایج کلی
این تحقیق همسو با تحقیق حاضر اما در مورد پروتکل گرم
کردن پویا ناهمسو میباشد.
آگوی الر 5و همکاران ( )5185اثر یک نوع گرم کردن
پویا بر افزایش قدرت عضالت چهارسرران و انعطافپذیری
عضالت همسترینگ را بررسی کردند .هدف از این مطالعه
مقایسه اثرات حاد یک گرم کردن پویا و گرم کردن ایستا در
انعطافپذیری عضالت ،قدرت و پرش عمودی با استفاده از
یک طراحی کارآزمایی بالینی کنترل شده بود 82 .داوطلب
بهطور تصادفی در یکی از گروههای کنترل ،گروه گرم کردن
ایستا و گروه گرم کردن پویا قرار گرفتند .تمام شرکت
کنندگان به مدت پنج دقیقه دوچرخه ثابت و یک پروتکل
گرم کردن  81دقیقهای انجام دادند .در گروه گرم کردن
پویا ،افـزایش قابل توجهـی در انعطافپذیـری عضـالت
همسترینگ و حداکـثر گشـتاور اکسنتـریک عضـله چهـار
سرران نشان داده شد .تفاوت معنیداری در گروه کنترل و
گرم کردن ایستا در انعطافپذیری ،قدرت و پرش عمودی
دیده نشد .نتایج این پژوهش نشان دادند که یک گرم کردن
پویا ممکن است قدرت و انعطافپذیری بیشتری از گرم
کردن ایستا استخراج کند (آگوی الر و همکاران.)5185 ،
نتایج گروه گرم کردن ایستا و پویا به تنهایی ناهمسو با
تحقیق حاضر اما از نظر مقایسه پویا با ایستا تا حدودی
همسو با تحقیق حاضر بود .سامسون 6و همکاران ()5185
در بررسی اثر پروتکلهای گرم کردن دینامیک و استاتیک
در فعالیتهای خاص و عمومی نتیجه گرفتند که در هنگام
یک گرم کردن خاص ورزشی %18 ،در زمان دوی سرعت
 51متر پیشرفت با هر دو گروه ایستا و پویا وجود دارد.
چنین تفاوتی در عملکرد دو سرعت بین گروههای کشش
2. Aguilar
3. Samson
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بهبودیان و همکاران

مقایسه اثربخشی پروتکلهای گرم کردن ......

ایستا و پویا در غیاب گرم کردن خاص ورزشی وجود نداشت
(سامسون و همکاران .)5185 ،این نتایج مغایر با نتایج
تحقیق حاضر در زمینه عملکرد بود .از علتهای ناهمسویی
تحقیقات در نتایج با تحقیق حاضر میتوان به شدت ،مدت،
افراد شرکت کننده و از همه مهمتر نوع پروتکل گرم کردن
مورد استفاده در این تحقیق اشاره کرد .دی استفانو 8و
همکاران ( )5181در یک بررسی نشان دادند که برنامه
پیشگیری از آسیبدیدگی یکپارچه باعث بهبود تعادل و
ارتفاع پرش عمودی در کودکان میشود که از کارآزمایی
بالینی خوشهای برای ارزیابی تغییرات در توانایی تعادل،
ارتفاع پرش عمودی و قدرت قبل و بعد از یک دوره
مداخلهای استفاده شد (دی استفانو و همکاران.)5181 ،
نتایج این مطالعه همسو با تحقیق حاضر بود .سالهاست که
ورزشکاران حرکات کششی ایستا را با هدف پیشگیری از
آسیبهـای ورزشـی ،کاهش گرفتگـی عضـالنی و افـزایش
عملکرد اجرا میکنند اما نتایج حاصل از تحقیقات نیدهام 5و
همکاران ( )5111که تأثیر حرکات کششی ایستا را قبل از
جلسه تمرینی اصلی مورد بررسی قرار دادهاند دلیلی برای
رد این ادعاست (نیدهام و همکاران .)5111 ،از تحقیقات
همسوی دیگر با تحقیق حاضر تحقیق اشمیتز 6و همکاران
( )5110که به بررسی تأثیر تمرینات کششی ایستا بر
عملکرد افرادی که بهطور تفریحی ورزش میکردند،
پرداختند .نتایج آن تحقیقات نشان داد که حرکات کششی
ایستا میتواند عملکرد را در آزمونهای قدرت و توان
انفجاری پایین تنه کاهش دهد (اشمیتز و همکاران.)5110 ،
همچنین یاماگوچی و ایشی )5112( 8نیز نشان دادهاند که
تمرینات کششی ایستا از طریق کاهش تولید قدرت بیشینه،
توان ،سرعت ،زمان عکسالعمل و چابکی عملکرد بهینه در
افـراد را کاهش میدهـد .محققـان معتقدند که تغییر
ویـژگیهای سـاختـاری تـانـدونی – عضـالنی و یا تغییر در
فعالیتهای عصبی در اثر فعالیت کششی ایستا ممکن است
مـوجب چنین کاهشـی در عملکـرد بهینه افـراد باشـد
(یاماگوچی و ایشی.)5112 ،
به نظر میرسد تأثیر کشش ایستا بر عملکرد ورزشکاران
حرفهای متفاوت از نتایج حاصل از افراد غیرحرفهای باشد.

نتایج تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که انقباض
عضالنی که با تنش باال به شکل اختیاری صورت میگیرد،
موجب افزیش تولید نیرو از طریق مکانیزم تقویت
فعالسازی ثانویه )PAP( 2میشود که از طریق آزمونهای
عملکرد بیهوازی (آزمون پرش عمودی و آزمون دوهای
سرعت) میتوان میزان بروز این مکانیزم را مشاهده کرد
(فایگنباوم 3و همکاران PAP .)5112 ،به افزایش نیروی
عضله بعد از یک فعالیت انقباضی گفته میشود ،که یک
جور بیدار باش عصبی محسوب میشود ،با افزایش رهایش
کلسـیم در تـار عضـالنی و افـزایـش فسفـوریالزسـیون
میوزینهای تنظیمی زنجیره سبک ،چـرخه اتصال پلهای
عرضـی میـوزین با اکتین افزایش مییابد و سبب افـزایش
تولید نیـرو و بهویژه افزایش سـرعت توسعه نیرو میشـود
(یاماگوچی و ایشی5112 ،؛ فایگنباوم و همکاران.)5112 ،
در توجیه یافتههای این بخش از تحقیق میتوان گفت
فعالیتهای کششی پویا در تحقیق حاضر موجب افزایش
تدریجی دمای مرکزی عضالت شده است ،اما وقتی
آزمودنیهـا بهطور غیـرفعال مشـغول اجـرای فعالیتهـای
کشش ایستا میشوند ،ممکن است دمای عضالت که طی
فعالیتهای هوازی زیر بیشینه اندکی باال رفته بود ،کاهش
یابد .فعالیتهای کشش پویا با بکارگیری تودهی عضالنی
فعال بیشتر به شکل انقباضات کانسنتریک و اکسنتریک
موجب افزایش دمای متابولیسمی عضالت میشود (نیدهام و
همکاران .)5111 ،همچنین با شروع فعالیتهای پویا میزان
توزیع جریان خون به عضالت فعال بیشتر خواهد شد.
افزایش جریان خون و دما ،موجب آزادسازی بیشتر اکسیژن
از ترکیب هموگلوبین در عضالت میشود .بنابراین فعالیتی
که بتواند حجم خـون بیشتری را همـراه با اکسیـژن به
عضالت سوق دهد ،میتواند اکسیژنرسانی و جذب اکسیژن
را بهبود بخشد .شاید بهبود چند درصدی عملکرد افراد بعد
از اجرای برنامه پیشگیری از آسیب در این تحقیق را بتوان
با چنین دلیلی توجیه کرد (صفران 0و همکاران8111 ،؛
فیورانلی و لی.)5111 ،1
حال با تـوجه بـه مـواردی که گفـتـه شـد مـیتـوان
نتیجهگیری کرد با توجه به اینکه برنامه پیشگیری از آسیب
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در تحقیق حاضر شامل تمرینات پالیومتریک میباشد و
تمرینات پالیومتریک پلی بین سرعت و قدرت هستند که
توان انفجاری عضالت را باال برده و حرکت انفجاری -
واکنشی را تقویت میکند و عضله را قادر میسازد تا در
کوتاهترین زمـان ممکـن به حداکثر قـدرت برسـد و چون
اساس تمرینات پالیومتریک را چرخهی کشش  -انقباض
تشکیل میدهد و کلید فعالسازی این چرخه ،کشش
عضالت است (توماس 8و همکاران .)5111 ،در نتیجه برنامه
پیشگیری از آسیب احتماالً میتواند بهعنوان یک روش گرم
کردن مناسب برای مربیان و ورزشکارن مطرح شود.
نتایج دیگر حاصل از تحقیق حاضر نشان داد که در
میزان والگوس زانو در صفحه فرونتال بین هر سه گـروه
پروتکلهای مختلف گرم کردن تفاوت معنیداری وجود
داشت .بررسی آزمون تعقیبی نشان داد که بین گروههای
گرم کردن ایستا با گرم کردن پویا و گرم کردن ایستا با
برنامه پیشگیری از آسیب اختالف معنیداری وجود دارد .اما
بین گروههای گرم کردن پویا با برنامه پیشگیری از آسیب
تفاوت معنیدار نبود .بهطوری که میزان درجات والگوس
زانو در مردان ورزشکار سالم بالفاصله بعد از برنامه
پیشگیری از آسیب کاهش یافته و باعث بهبودی شد.
تحقیقاتی مبنی بر اثر پروتکلهای گرم کردن بر والگوس
زانو توسط محقق یافت نشد لذا امکان مقایسه آن با
تحقیقات گذشته وجود ندارد .از نتایج دیگر این تحقیق
میتوان به مقایسه میانگینها در پیشآزمون و پسآزمون
برای متغیر والگوس زانو در گروهها اشاره کرد .با توجه به
نتایج در گروه گرم کردن پویا تغییرات معنادار نبود و در
گروه گرم کردن ایستا میزان درجه والگوس در پسآزمون
نسبت به پیشآزمون بهطور معناداری بیشتر شده و تأثیر
منفی بر میزان والگوس و عملکرد فرد داشت .فقط در گروه
پیشگیری از آسیب میزان والگوس زانو در پسآزمون به طور
معناداری کاهش یافته است.
الگوهای حرکتی خاص معموالً در طول آسیبهای
 ACLو اندام تحتانی اتفاق میافتد که شامل والگوس زانو،
چرخش خارجی و کاهش فلکشن زانو میشود (بادن 5و
همکاران .)5111،تحقیقات قبلی بیان کردهاند که بیومکانیک
و پاسچر اندام تحتانی بر میزان بارهای وارد بر مفصل زانو

نقش دارند .بهعنوان مثال ،نشان داده شده است که فلکشن
بین  21درجه تا اکستنشن کامل زانو ،استرین وارد بر ACL
را افزایش میدهد (بینان و فلمینگ.)8111 ،6
بیشترین موارد مطرح شده بهعنوان عوامل خطرزا برای
آسیب  ACLمانند جنس ،تغییرات هورمونی ،پهنای شکاف
و راستای پاسچر ایستا از طریق تالشهای پیشگیرانه قابل
اصالح نیستند .با این حال ،بیومکانیک غیرطبیعی اندام
تحتانی قابل اصـالح است و از عوامـل حیاتی برای اینکه
بارگذاری غیرطبیعی زانو را تولید میکنند ،میباشند .بهطور
خاص ،بارگذاری سـه بُعـدی زانو ،شامل اکستنشن زانو،
ماکزیمم نیروی برشی درشتنی قدامی ،والگوس  -واروس
زانو و چرخش داخلی  -خارجی زانو اغلب در آسیب ACL
دخیل هستند (بادن و همـکاران )5111 ،و بزرگتـرین
اسـترس را بر روی  ACLتحمیل میکـند (مارکولف 8و
همـکاران .)8112 ،اطالعـات مـربـوط بـه بـارگـذاری و
مکانیسمهای آسیب  ACLبه متخصصان بالینی برای درک
آنچه که در زمان آسیب رخ میدهد ،کمک میکند.
در مطالعهای از هیوت 2و همکاران ( )5112همبستگی
معنیداری بین اوج زاویه والگوس زانو و اوج نیروی عمودی
عکسالعمل زمین در افراد دارای آسیب  ACLگزارش
کردند ،و این که نیروی عمودی عکسالعمل زمین در افراد
دارای آسیب  ACLدر مقایسه با افراد بدون آسیب %51
بیشتر بود (هیوت و همـکاران .)5112 ،تحقیقـات نشـان
دادهاند که الگوهای حرکتی آسیبرسان بالقوه ممکن است
پاسخ متفاوتی به یک برنامه پیشگیری از آسیب بدهد.
تحقیقات اخیر در حمایت از این نظریه نشان دادهاند که
مشخصات بیومکانیکی اولیه افراد تحت تأثیر اثر بخشی یک
برنامه پیشگیری از آسیب قرار میگیرد .در این تحقیقات،
افراد نشان دادند که موقع آبداکشن بیش از حد زانو در
«خطر باال» طبقهبندی شدهاند و بر عکس ،آنهایی که با
آبداکشن کم زانو بودند در «خطر کم» طبقهبندی شدند.
افراد در گروههای در معرض «خطر باال» به کاهش آبداکشن
زانوی خود بیشتر از افراد در گروه «خطر کم» قادر بودند
(بادن و همکاران .)5111 ،این نتایج برجسته برای ارزیابی
بهبودی افراد بر پایه مشخصات اولیهشان اهمیت بالقوهای
دارد .همچنین حاکی از آن است که ارزیابی حرکتی اولیه
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3. Beynnon and Fleming
4. Markolf
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برای شناسایی افراد با سطوح مختلفی از کیفیت حرکت
ممکن است اثربخشی برنامههای پیشگیری از آسیب را
بهبود بخشد.
در توجیه یافتههای این بخش از تحقیق میتوان گفت
با توجه به اینکه زانو اغلب اوقات در موقعیت نزدیک
اکستنشن کامل و بهطور معمول یک فروپاشی والگوس زانو
در ارتباط با فرود و یا کاهش سرعت قرار دارد با انتخاب یک
روش گرم کردن مناسب و کنترل حرکات زانو ،از
آسیبدیدگی این مفصل و بهخصوص  ACLپیشگیری کرد.
حال با توجه به مواردی که گفته شد میتوان نتیجهگیری
کرد که برنامه پیشگیری از آسیب میتواند یک روش گرم
کردن مناسب برای ورزشکاران در ارتباط با پیشگیری از
آسیب  ACLمطرح شود.
در تحقیق حاضر ،برنامه پیشگیری از آسیب که یک
پروتکل گرم کردن نسبتاً جدید و متفاوت محسوب میشود
و ترکیبی از گرم کردن پویا و تمرینات پالیومتریک و تعادل
میباشد ،موجب افزایش در متغیرهای وابسته نسبت به دو
گـروه دیگـر شـد .برنامـه پیشگیری از آسیب مـؤثـرتـر از
پروتکلهای گرمکردن ایستا و پویا در آمادهسازی ورزشکاران
برای آزمونهای عملکردی است .این یافتهها نشان میدهد
که برنامه پیشگیری از آسیب ،ورزشکاران را بهاندازه کافی
برای آزمونهای عملکـردی کامالً آماده کـرده و از برنامـه

خسته نشدند ،که دو نگرانی معمول مربیان و ورزشکاران در
زمانی که یک برنامه پیشگیری از آسیب را مطرح میکنیم،
میباشد .از بحث و بررسی یافتههای تحقیق حاضر و مقایسه
آن با تحقیقات گذشته ،چنین نتیجهگیری شد که از بین
پروتکلهای گرم کردن ،برنامه پیشگیری از آسیب بیشترین
و گرم کردن ایستا کمترین اثر مثبت و گرم کردن پویا اثری
تقریباً بینابین را نشان دادند.
نتیجهگیری
بهطور کلی ،برنامه پیشگیری از آسیب مورد استفاده در
تحقیق حاضر ،باعث بهبود در تکنیک فرود دراپ شده و
تأثیر مثبت روی متغیر عملکرد داشت .این یافتهها نشان
میدهد که احتماالً برنامه پیشگیری از آسیب مؤثرتر از هر
دو پروتکل گرم کردن ایستا و پویا در آمادهسازی ورزشکاران
برای مسابقات میباشد .این نتایج میتواند به تشویق مربیان
و تیمها به اجرای برنامه پیشگیری از آسیب کمک کند.
تشکر و قدردانی
بدینوسیله از مساعدت تمام اساتید ،دوستان و آزمودنیهایی
که در انجام این تحقیق ما را یاری نمودند تشکر و قدردانی
میگردد.
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پیوستها
جدول  :9پروتکل گرم کردن ایستا ()SWU
شرح

تمرین

جاگینگ به دور محیط زمین باسرعت کم به طوری فرد بتواند براحتی صحبت کند
ایستادن روی پا به اندازه عرض شانه ،النچ یک طرفه ،تکیه زدن به طرف همان سمت با احساس کشش در
ناحیه داخلی ران سمت مخالف
در موقعیت نشسته با یک اندام تحتانی مستقیم ،قرار دادن دیگر اندام در قسمت داخلی اندام مستقیم و
رسیدن به جلو
زانو زدن روی یک اندام تحتانی با اندامهای دیگر در جلوی بدن و پا بر روی زمین
خم شدن رو به جلو به سمت اندام جلویی با احساس یک کشش در پشت مفصل ران
در حالت ایستاده با راست کردن ستون فقرات ،خم کردن یک زانو و آوردن پاشنه به سمت باسن در حالی که
پا با یک دست نگه داشته میشود.
در حالت شنا رفتن ،آوردن رو به جلوی پا تا زمانی که پاشنه ها روی زمین هستند .نگه دارید یک پا را روی
زمین و پای دیگر را از باالی اندام تحتانی کشیده شده عبور دهید.

 2دقیقه جاگینگ
کشش نزدیک کنندههای ران
مانع اصالح شده
کشش خم کنندههای ران
کشش چهارسرران
مجموعه دوقلو-نعلی

هر کشش برای حدود  61ثانیه قبل از تعویض به سمت مخالف برای یک کشش  61ثانیهای اضافی انجام شد.
جدول  :2پروتکل گرم کردن پویا ()DWU
نکات کلیدی

شرح

نوک انگشتان پا رو به جلو.
زانو را کمی خم نگه دارید.
اندام تحتانی را با یک ارتفاع پایین باال ببرید اگر
به نگه داشتن زانوها به صورت صاف زمان بلند
کردن نیاز دارید .نوک انگشتان پا رو به جلو.

در حالیکه راه میروید ،زانو را به سمت قفسه سینه بلند کنید ،بدن را
بر روی انگشتان باال ببرید و متناوب اندام فوقانی را تاب بدهید.
در حالیکه راه میروید با هر دو اندام فوقانی باز شده در جلوی بدن،
یک اندام تحتانی باز شده به سمت دستها را بلند کنید و سپس به
موقعیت شروع برگردانید قبل از آنکه با اندام تحتانی دیگر تکرار کنید.
با دست و پا بر روی زمین و اندام باز شده ،راه رفتن به سمت دستها
در حالیکه اندام باز شده را نگه میدارید و سپس راه رفتن دستها به
سمت جلو در حالیکه اندام باز شده نگه میدارید.
النچ رو به جلو با اندام تحتانی متناوب در حالیکه باال تنه را عمودی
نگه داشتهاید.
در حالیکه پرش می کنید ،ارتفاع ،بلند کردن زانو باال و فعالیت اندام
فوقانی تأکید دارد.

نوک انگشتان پا رو به جلو.
نوک انگشتان رو به جلو .رانها رو به جلو .زانوها
باالی انگشتان.
نوک انگشتان رو به جلو .زانوها باالی انگشتان.
فرود آمدن به صورت صاف در صورت امکان.
نوک انگشتان رو به جلو .زانوها باالی انگشتان.
عقب بنشینید .وزن بدن روی انگشتان .فرود
آمدن به صورت صاف در صورت امکان.

نوک انگشتان رو به جلو .قفسه سینه روبرو را
نگاه میکند.
نوک انگشتان رو به جلو .زانو را کمی خم نگه
دارید .چرخش اندام فوقانی.

شروع با پای به اندازه عرض شانه و زانوها در حالت اسکات .شافل یک
طرفه و تکرار در جهت مخالف.
در حالیکه پاها را زیر ران نگه می دارید ،قدمهای کوچک بردارید و
به سرعت به پشت حرکت کنید.
با دستهای روی رانها ،قدم زدن رو به جلو با یک اندام تحتانی در
حالیکه پاشنه پای دیگر را روی زمین نگه میدارید .احساس کشش
در پشت پای تحتانی.
جاگینگ رو به جلو در حالیکه زانوها متناوب به سینه میآورید.

تمرین
راه رفتن زانو باال
راهپیمایی با
پاهای صاف (رژه
رفتن)
پیاده روی دست

راه رفتن النچ
جست و خیز زانو
باال
این سو و آن سو
(شافل) حرکت
کردن جانبی
پدال برگشت
پاشنه باال "با پا
ضربه زدن"
دویدن زانو باال

مخروطها در خط شروع در فاصله  81متر و 51متر قرار داده شد .ورزشکارن تمرینات تعیین شده را برای  81متر اول تمام کردند،
افزایش شتاب در یک دویدن برای  81متر دوم و تمام کردن یک بازیابی جاگینگ از خط پایان برگشت به خط شروع.

13

بهبودیان و همکاران

مقایسه اثربخشی پروتکلهای گرم کردن ......

جدول  .0برنامه گرم کردن پیشگیری از آسیب ()IPP
نکات کلیدی
تعادل اندام کمی خم شده را نگه دارید .نوک
انگشتان پا رو به جلو.
نوک انگشتان پا رو به جلو .حرکت کنترل شده
است.

نوک انگشتان رو به جلو.

شرح
نگه داشتن پاشنه یک اندام تحتانی نزدیک به باسن با احساس
کشش در جلوی ران .تعادل روی اندام دیگر با زانوی کمی خم شده.
برای  6ثانیه نگه دارید.
بهطور فعال پاشنه را به نزدیکی باسن در صورت ممکن بلند کنید
در حالیکه تعادل روی اندام دیگر با زانوی خم شده دارید .بنوبت
انجام دهید.
با دست و پای باز شده بر روی زمین ،راه رفتن پا بهسمت دستها
در حالیکه اندام تحتانی را در حالت باز شده نگه داشتهاید .راه
رفتن رو به جلوی دست در حالیکه اندامها را در حالت باز شده نگه
داشتهاید .بنوبت انجام دهید.

باال بردن اندام تحتانی با ارتفاع پایینتر در
صورت نیاز نگه داشتن زانو به صورت صاف .نوک
انگشتان رو به جلو.
فرود به نرمی .خم کردن زانوها ،رانها و تنه.
زانوها باالی انگشتان پا هستند .انگشتان پا رو به
جلو.
نوک انگشتان رو به جلو .زانوها باالی انگشتان.
عقب بنشینید.
فرود آمدن ،فرود آمدن به نرمی ،زانوها باالی
انگشتان پا.

قرار دادن دستها رو ی رانها ،پرش عمودی و چرخش 811درجه.
فرود به نرمی با تنه ،رانها و زانوهای خم شده .این وضعیت را برای
 6ثانیه نگه بدارید.
استادن رو پا به عرض شانه و به آرامی اسکات زدن به مانند نشستن
روی صندلی .برگشتن به حالت شروع.
اسکات زدن ،پرش برای حداکثر ارتفاع و فرود به نرمی در یک
حالت اسکات.

نوک انگشتان پا رو به جلو .سینه را رو به جلو
نگه دارید.

بلند کردن پاشنهها از زمین و قدم زدن رو به جلو ،جایگزین کردن
اندام تحتانی.

قدم زدن رو به جلو و تعادل روی یک اندام تحتانی .باال بردن اندام
دیگر مستقیم رو به جلو در حالیکه زانو را صاف نگه داشتهاید.

تمرین
پیادهروی چهار گوش:
 81تکرار با هر اندام
راه رفتن :Butt-kick
 81تکرار با هر اندام
:Hand Walk
 81تکرار برای هر اندام
تحتانی
راهپیمایی با پای صاف (رژه
رفتن) 81 :تکرار با هر اندام
تحتانی
 811درجه پرش با تعادل:
 61ثانیه روی هر اندام
تحتانی
اسکات دو گانه:
 5ست از 2
پرش اسکات:
 ،2استراحت2 ،
راه رفتن روی پنجه:
 81تکرار برای هر اندام
تحتانی

دستها را روی رانها نگه دارید ،رو به جلو با یک پا قدم بزنید و
بدن را تا زمین پایین بیاورید .در صورت ممکن زانوی مخالف را
نزدیک زمین برسانید .بنوبت انجام دهید.
دستها را روی رانها قرار دهید .پاشنهها را از روی زمین بلند کنید
و به آرامی آنها را پایین بیاورید .تکرار کنید.
به پشت روی زمین دراز بکشید ،زانوها را خم کنید ،پاها را صاف
روی زمین قرار دهید .به آرامی رانها را از زمین بلند کنید و نگه
دارید .دستها را روی رانها و آرنج را روی زمین بگذارید .پیشرفت
کردن با قرار دادن اندام فوقانی در سرتاسر قفسه سینه.

بلند کردن دو پاشنه پا51 :
تکرار
پل زدن ران:
 8ثانیه بلند کنید 6 ،ثانیه
نگه دارید 5 ،ثانیه پایین
بیاورید؛  81تکرار

دستها را روی رانها قرار دهید .جستن رو به جلو و عقب روی
خط .جستن را برای کیفیت و سپس پیشرفت سرعت شروع کنید.

جست و خیز خطی رو به
جلو با دو پا 51 :تکرار

نوک انگشتان پا رو به جلو .زانوها باالی انگشتان
پا .عقب بنشینید .وزن روی انگشتان.

با پاهای به عرض شانه و زانوهای در حالت اسکات شروع کنید .در
جهات مخالف شافل بزنید (این سو آن سو بپرید).

شافل به هر دو سمت

نوک انگشتان پا رو به جلو .زانوها باالی انگشتان
پا .فرود به نرمی تا جایی که ممکن است.

پرش رو به جلو با استفاده از مومنتوم (تکانه) .پرش را برای تکنیک
مناسب و سپس پیشرفت سرعت شروع کنید.

پرش رو به جلو

نوک انگشتان پا رو به جلو .رانها رو به جلو.
زانوها باالی انگشتان پا.
انگشتان پا رو به جلو .زانوها باالی انگشتان پا.
کشیدن ناف به سمت ستون فقرات در حالیکه
نفس میکشید .بدن را روی یک خط مستقیم
نگه دارید .نوک انگشتان رو به جلو .زانوها باالی
انگشتان پا.
نوک انگشتان پا رو به جلو .زانوها باالی انگشتان
پا .روی بالهای پا بمانید .درصورت ممکن به
آرامی فرود بیایید.

ترتیب مخروطها همان طور که برای پروتکل گرم کردن پویا استفاده شده بود یکسان بود.

النچ رو به جلو:
 81تکرار برای اندام تحتانی

