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فوتبال
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چکیده
زمینه و هدف :هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین تأثیر هشت هفته تمرینات اصالحی NASM
در دو محیط خشکی و آب بر راستای زانو ،تعادل پویا ،حس عمقی مفصل زانلو ،نملرات تتلت
عملکردی  FMSو زاویه  Qفوتبالیتتهای جوان دارای ناهنجاری زانوی پرانتزی بود.
روش بررسی :در این پژوهش کارآزمایی بالینی تصادفی شده 54 ،نفلر از فوتبالیتلتهای دارای
ناهنجاری زانوی پرانتلزی شلرکت کردنلد و بهصلورت برابلر و تصلادفی بله سله ولروه کنتلرل
(قد ،271/8±8/54:وزن ،)22/18±5/12 =BMI ،47/47±6/14:تمرینلات  NASMدر خشلکی
(قلللد ،268/77±2/26:وزن )28/25±5/47=BMI ،45/58±4/41:و تمرینلللات  NASMدر آب
(قد ،277/57±27/75:وزن )22/17±5/67=BMI ،46/72±6/62:تقتیم شدند.
یافتهها :نتایج پژوهش حاضر نشاندهنده افزایش معنادار نمرات آزمون عملکردی  FMSو میزان
زاویه  Qو کاهش معنادار میزان خطای بازسازی زاویه مفص و فاصله بین کنلدی هلای داخللی
مفاص زانو متعاقب انجلام تمرینلات اصلالحی  NASMدر هلر دو محلیط خشلکی و آب بلود
()P>7/74؛ اما نمرات آزمونهای تعادل پویا تنها در تمرینات اصالحی  NASMدر محلیط آب
بهصلورت معنلاداری افلزایش یافلت ( .)P>7/74همچنلین ،تنهلا تفلاوت معنلاداری در نملرات
آزمونهای تعادل پویا بین تمرینات اصالحی  NASMدر محیط خشلکی و آب در پلسآزملون
مشاهده شد ()P>7/74؛ اما برای سایر متغیرها تفاوت معناداری وجود نداشت (.)P<7/74
نتیجهویری :با توجه به بهبود متغیرهای مورد بررسی در فوتبالیتتهای دارای زانلوی پرانتلزی
در هر دو محیط خشکی و آب ،استفاده از پروتک تمرینلات اصلالحی  NASMبله درملاناران،
متخصصین حرکات اصالحی ،مربیان و ورزشکاران رشته فوتبال جهت اصالح ناهنجلاری زانلوی
پرانتزی توصیه میشود؛ هر چند که برای بهبود تعادل ایتتا و پویا در این افراد انجلام تمرینلات
اصالحی  NASMدر محیط آب پیشنهاد میوردد.

* اطالعات نویتنده متئول .تلفن72275742566 :
 پتت الکترونیکیmeysam.nazari75@gmail.com :
شناسه دیجیتال (10.22084/RSR.2022.25310.1595 :)DOI
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مقدمه
فوتبال یکی از پرطرفدارترین ورزشهای جهان است (یلفانی
و همکللاران .)1727 ،یکللی از ناهنجللاریهللای شللای در
ورزشکاران رشلته فوتبلال زانلوی پرانتلزی اسلت (قنلدی و
همکللاران1721 ،؛ آیتللین و ملکوولللو1717 ،2؛ ویتللرو 1و
همکاران )1772 ،که بله دییل مختلفلی همچلون وراثلت،
پوکی استخوان ،آرتلروز ،آسلیب بله صلفحات رشلد ،پلاروی
رباطهای خارجی زانلو ،ضلعع عنلالنی و کوتلاهی عنلالت
ایجاد میشود (علیزاده و قیطاسی .)1721 ،ناهنجاری زانوی
پرانتزی به زاویهدار شدن بخش داخلی اسلتخوانهلای ران و
درشتنی در ناحیه مفص زانو وفته میشلود؛ بلهطلوریکله
زانوها هناام ایتتادن دورتر از قوزکهای داخلی نتلبت بله
خط میانی بدن در صفحه فرونتال قرار میویرنلد .همچنلین
زانوی پرانتزی ممکلن اسلت در نتیجله اخلتالیت عنلالنی
(کوتاهشدن یا تقویت عنالت بخش داخلی ران و سلا پلا و
کشیدهشدن یا ضعع عنالت خارج ران و سا پا) نیز ایجاد
شود .ایلن ناهنجلاری در مفصل زانلو بلا تغییلرات مختللع
حرکتللی انللدام تحتللانی در فعالی لت ورزش لی همللراه اسللت؛
بنابراین ،متعاقب تغییرات ایجادشده ناشی از زانوی پرانتلزی
ممکن است خطر بروز آسیب افزایش یافته و کارایی حرکتی
نیز کلاهش یابلد (علیلزاده و قیطاسلی1721 ،؛ حلدادنژاد و
لطافتکار .)1721 ،به نظر میرسد که در افلراد دارای زانلوی
پرانتزی راستای وتلر عنلله چهلار (زاویله  )Qدچلار تغییلر
میشود که این متلئله باعلک کلاهش عملکلرد ایلن عنلله
مللیوللردد (جانللد و دوراک .)1775 ،5بللا توجلله بلله مللوارد
ذکرشلده ،اجللرای مللداخالت مناسللب همچللون برنامللههللای
تمرینی و اصالحی جهت جلوویری و کلاهش میلزان زانلوی
پرانتزی در فوتبالیتتها ضروری میباشد.
آکادمی ملی پزشکی ورزشی آمریکلا )NASM( 5برنامله
تمرینات اصالحی را برای بهبود عدم تعادل عنالنی ،افزایش
کللارایی حرکتللی و کللاهش خطللر بللروز آسللیب بللرای
ناهنجاریهای شای ارائه دادند .این پروتک تمرینلی کله بلا
همین نلام رواج یافتله اسلت شلام  5مرحلله تکنی هلای
مهاری یلا رهاسلازی مایوفاشلیال ،تکنی هلای کششلی یلا
افزایش انعطافپل یری ،تکنی هلای فعالسلازی یلا تقویلت
1. Isın & Melekoğlu
2. Witvrouw
3. Junge & Dvorak
)4. National Academic of Sports Medicine (NASM

عنالت ضعیع و تکنی هلای انتلجام میباشلد (کلالرک و
یست .)1727 ،4تاکنون برخی مطالعلات بله بررسلی اثلرات
تمرینات اصالحی  NASMپرداختهاند (یلفلانی و همکلاران،
1717؛ یانللد 6و همکللاران .)1727 ،بللرای ملللال ،یانللد و
همکاران ( )1727مشاهده نمودنلد کله تمرینلات اصلالحی
 NASMباعک کاهش انحنای قلو کملری در افلراد دارای
ناهنجاری لوردوز کمری میشلوند .در یل پلژوهش دیالر،
فتاحی ( )1727به بررسی تأثیر دو روش تمرینات اصلالحی
رایج و  NASMبر تغییرات ناهنجاری زانوی پرانتزی  51نفر
از دانش آموزان فوتبالیتلت پرداخلت و مشلاهده نملود کله
تمرینات اصالحی  NASMتأثیر بیشتری در کلاهش فاصلله
بین کندیلی دارند .بهعالوه ،یلفلانی و همکلاران ( )1717بله
مقایته تأثیر دو روش تمرینلات اصلالحی رایلج و تمرینلات
اصالحی  NASMبر تغییلرات ناهنجلاری زانلوی پرانتلزی و
تعادل نوجوانلان فوتبالیتلت پرداختنلد و نشلان دادنلد کله
پروتک تمرینات اصالحی  NASMتأثیر بیشتری در اصلالح
عارضه زانلوی پرانتلزی دارد؛ بنلابراین ،اسلتفاده از پروتکل
 NASMرا به درملاناران ،متخصصلین حرکلات اصلالحی و
مربیان جهت اصالح عارضه زانوی پرانتزی توصیه کردند .بله
هللر حللال ،بللهدلی پیشللینه انللدک ،تللاکنون بتللیاری از
ویژویهای انجام تمرینات اصالحی ( NASMمانند نحلوه و
میللزان اثرو ل اری ایللن دسللته از تمرینللات در مح لیطهللای
مختلفللی همچللون سللط زمللین و یللا درون اسللتخر در
فوتبالیتتهای جلوان دارای زانلوی پرانتلزی) کمتلر ملورد
مطالعه قرار ورفته است .این در حالی است که تمرینلات در
آب میتوانللد اثللرات ملبللت بتللیاری را بللر کللاهش عللوار
مرتبط با ناهنجاریهای بدنی همچون راستای بدن و سلط
عملکرد داشته باشلد (یلفلانی و همکلاران)1727 ،؛ هرچنلد
باید توجه شود که تمرینات در آب هزینه بلر بلوده و انجلام
تمرینات در آن دشوار میباشلد .بنلابراین ،ممکلن اسلت بلا
شناسایی اثرات تمرینات  NASMدر محلیط خشلکی و آب
به نحوه اثرو اری هر کدام پی بلرده و یلا حتلی بتلوانیم در
صورت اثرو اری یکتان این دو محیط تمرینی را جلایازین
یکدیار نماییم .با توجه به مطالب ذکرشلده ،هلدف از انجلام
پژوهش حاضر تعیین تأثیر هشت هفتله تمرینلات اصلالحی
 NASMدر دو محللیط خشللکی و آب بللر راسللتای زانللو و
5. Clark & Lucett
6 .Yang
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طرح تحقیق و آزمودنیها
تحقیق حاضر ی کارآزمایی بلالینی تصلادفی شلده بلا سله
وروه میباشد .این مطالعه ی مطالعه ی سو کلور بلود کله
آزمونار از شرایط وروهها و پروتک پژوهش اطالعی نداشت.
جامعۀ آماری پژوهش حاضر شام تملامی فوتبالیتلتهلای
دارای ناهنجاری زانوی پرانتزی بودند .حجم نمونه با استفاده
از نرمافزار جی پاور( 2در توان آزمون آماری  ،7/8انلدازه اثلر
 7/8و سط معناداری  )7/74تعداد  21نفر بلرای هلر ولروه
محاسللبه شللد (غالمللی بروجنللی و یلفللانی1722 ،؛ غالمللی
بروجنی و همکاران .)1717 ،جهلت افلزایش تلوان آملاری و
جلوویری از اثرات ریزش آزمودنیهلا (قاسلمی و همکلاران،
 ،)1728تعداد  54نفلر از فوتبالیتلتهای دارای ناهنجلاری
زانوی پرانتزی انتخلاب و بهصلورت تصلادفی بله سله ولروه
کنتللرل (بللدون تمللرین) ،تمرین لات  NASMدر خشللکی و
تمرینات  NASMدر آب تقتیم شدند .تعلداد نمونله اولیله
شام  214نفر بوده که با توجه به معیارهای ورود و خلروج
در نهایت این تعداد انتخاب شد .پیش از شروع فرایند انجلام
آزمونها طلرح تحقیلق حاضلر در کمیتلهی اخلال بلا کلد
 IR.BASU.REC.1400.036ثبت وردیلد .تملامی مراحل
این پژوهش اخالقلی بلوده و مطلابق بلا معاهلده هلتلینکی
( )1778انجلام شللدند .معیارهللای ورود بلله پللژوهش شللام
ورزشکاران رشلته فوتبلال ،داشلتن حلداق  5سلال سلابقه
ورزش حرفهای (حنلور در لیاهلای کشلوری و تلیم مللی)،
داشتن حداق  5جلته تمرین در هفته ،دامنه سنی 25-28
سللال ،فاصللله ب لین دو اپ لیکنللدی داخل لی ران ب لیش از 5
سللانتیمتر (یلفللانی و همکللاران )1717 ،و تکمیلل فللرم
رضایتنامه شرکت در طرح پلیش از انجلام آزملون (توسلط
خودشللان و والللدین) بودنللد (غالمللی بروجنللی و همکللاران،
1724؛ یلفللانی و همکللاران .)1727 ،معیارهللای خللروج از
پللژوهش نیللز داشللتن مشللکالت قلبللی -تنفتللی ،داشللتن
ناهنجاری در قتمتهای دیار بدن و یلا سلابقه جراحلی در
انللدام تحتللانی و یللا عللدم تکمیلل دوره تمرینللی  8هفتلله
 NASMدر خشکی یا آب بودند.

اولین ارزیابی پیش از شروع تمرینات و در هفتله اول شلروع
پژوهش انجام شد (پیشآزمون) .متغیرهلای تعلادل پویلا بلا
استفاده از آزمون تعادل ( )Yاندازهویری شدند .برای آزملون
تعادل ( ،)Yسه جهلت (قلدامی ،خلفلی -داخللی و خلفلی-
خارجی) بهصلورت  Yو بلا زوایلای  254 ،254و  27درجله
نتبت به یکدیار قرار ورفتند .پلس از انجلام تملرین کلافی
جهت یادویری روش اجرا (حدود  4دقیقه و تا زملان انجلام
دادن درست حرکت) ،شرکتکننلده بلا پلای برتلر در مرکلز
دستااه ایتتاده و با پای دیار تا آنجا که خطلا نکنلد (پلا از
مرکز دستااه حرکت نکند ،روی پایی که عمل دسلتیابی را
انجام میدهد تکیه نکند و یا نیفتد) ،در راستای خط موجود
بله جللو ملیرفلت و سلسس بله حاللت طبیعلی روی دو پللا
بازمیوشت .فاصله نقطه دستیابی پلا تلا مرکلز دسلتااه بله
عنوان فاصله دستیابی اندازهویری شد .شلرکتکنندههای بلا
پای برتر راست آزمون را در خالف جهت عقربههای ساعت و
شللرکتکنندهها بللا پللای برتللر چلل آزمللون را در جهللت
عقربههای ساعت انجام دادند .آزمودنی در هر جهت سه بلار
پای خود را حرکت میداد و در هر مرتبه بلرای ثبلت انلدازه
ی ثانیه پای خود را ناه داشت .آزمودنی  5ثانیله بلین هلر
دو حرکت متوالی در هلر جهلت اسلتراحت ملیکلرد .تملام
حرکات در ی جهت قب از رفتن به جهلت دیالر تکمیل
میشد و بین هر دو جهت متلوالی نیلز  4دقیقله اسلتراحت
داده میشد .از آنجا که طلول واقعلی پلای افلراد بلر فاصلله
دستیابی آنها اثرو ار است ،میلاناین فاصلله دسلتیابی بله
طول پای هر شرکتکننده تقتیم و در عدد  277ضرب شد
تا فاصله دستیابی بهعنوان درصدی از اندازه طول پا محاسبه
شود .طول واقعی پا در وضعیت خوابیده به پشلت در حلالی
که زانوها صاف و  24سانتیمتر فاصلله مل پاهلا از یکلدیار
بللود از خللار خاصللرهای قللدامی فوقللانی تللا قللوزک داخلللی
اندازهویری شد (دینورنها 1و همکاران.)1725 ،
بللرای ان لدازهویری فاصللله بللین دو کنللدی داخلللی ران
شرکتکنندهها ،فرد بدون کفش و جوراب در حالیکه زانوها
و رانهللای وی دیللده مللیشللد ،بللدون هی وونلله انقبللا
غیرطبیعی در عنالت ناحیه ران میایتتاد .زانوها در حاللت
اکتتنشن کام قرار ورفته و قوزکها و اناشلت شتلت دو
پا طوری به یکدیار چتبیدند که استخوان کشک زانوها به

1. G Power software

2. De Noronha

روش بررسی
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حین حرکت و یا انجلام آزملون آشکارسلازی نیلز آزملودنی
امتیازی دریافت نمیکرد (پارنتئو 1و همکاران.)1725 ،
برای بررسی میزان عملکرد حس عمقی ،آزمون بازسازی
زاویه مفص زانو استفاده شلد .پلس از قلرار دادن وونیلامتر
روی زانو ،فرد در وضعیت ایتتاده (اکتتنشن کامل مفصل
زانو) قرار میورفت و از وی خواسلته ملیشلد تلا در شلروع
آزمون پای غیرغالب خود را در حدی با زملین تملا دهلد
که فقلط بتوانلد تعلادل خلود را بلهراحتی حفل نمایلد .از
آزمودنی همچنین خواسته میشد سر خود را صاف ناه دارد
(برای جلوویری از تحری سیتتم وسلتیبویر) و تنله را بله
سمت عقلب یلا جللو متمایل نکنلد (بلرای یکتلان بلودن
وشلتاورهای ایجادشللده در مفاصل انللدام تحتللانی در هملله
افراد) .سسس ،در حالیکه چشمان فرد مورد آزملایش بتلته
بود از وی خواسته میشد مفص زانلوی خلود را خلم کنلد.
وقتی زانو به زاویه  57درجه فلکشن میرسید ،دستور توقلع
داده میشد و سسس از او خواسته میشد تلا آن زاویله را بله
مدت  4ثانیه حف نماید .سسس پا به وضعیت شروع حرکت
بازمیوشت و بعد از هفت ثانیه زاویه مجدداً به مدت  4ثانیه
بازسازی میشد .اختالف زاویه آزمون و بازسلازی بله عنلوان
خطای مطلق درنظر ورفتله شلد .منظلور از خطلای مطللق،
میزان انحراف از زاویه هلدف در بازسلازی زاویلهای حرکلت
بللدون احتتللاب جهللت انحللراف (ملبللت و یللا منفللی) بللود
(شفی پور و شجاعالدین.)1725 ،

سمت روبهرو باشلد .در ایلن حاللت فاصلله بلین دو کنلدی
داخلی رانها (فو لقمه داخلی ران) با استفاده از کلولیس و
یا کالیسر مخصوص اندازهویری و ثبت شد .نحوه انلدازهویری
زاویه  Qبا وونیامتر نیز اینوونه بلود کله شلرکتکننلده بلا
شورت ورزشی و بدون هروونه انقبا به حالت طا باز روی
تخت معاینه خوابیده و آزمونار ابتدا نقاط آناتومیکی را برای
نشانو اری مشخص کرد .نقاط خار خاصرهای قدامی فوقانی
روی لان ،تکمه استخوان درشلتنلی روی قتلمت فوقلانی
استخوان درشتنی و مرکز کشک با ماژی عالمتول اری
شللد .آزمللونار مرکللز وونی لامتر یونیورس لیال را روی مرکللز
کشک قرار میداد ،بازوی بلزر وونیلامتر در امتلداد و یلا
روی نشان لانی قرار میورفت و بازوی کوچل آن بلر روی
نشان تکمه استخوان درشتنی قرار داده میشد .در صلورت
تطابق دقیق محلور و بازوهلای وونیلامتر بلا نشلانها ،زاویله
وونیامتر توسط آزمونار خوانده شلده و ثبلت ملیشلد .ایلن
عم سه بار توسط آزمونار برای پای برتر شلرکتکننلدههلا
انجام شد و میاناین اعداد بهدستآمده در فرم ثبلت وردیلد
(ولسایاانی و همکاران.)1728 ،
2
در ایللن تحقیللق از آزمللون عملکللردی  FMSکللوک و
همکاران ( )1776استفاده شد .افراد در صورت انجام صحی
و بدون حرکات جبرانی آزمونهای اسکوات عمیلق (بلا ناله
داشتن چوب موازنه در پشت سر و حرکت تا هنالام ملوازی
شدن بایتنه با درشتنی و رانها با زمین) ،وام از روی ملان
(آزمون با هر دو پا و با ناه داشلتن چلوب موازنله در پشلت
سر) ،آزمون ین (با ناه داشتن چوب موازنه با هر دو دسلت
در تما با پشت بدن و آزمون با هر دو پا) ،دامنله حرکتلی
شانه (با دستهای مشتشده ،مشت دسلت راسلت از بلایی
سر به سمت پایین و همزمان مشت دست چ از پشت کمر
به سمت بای حرکت داده میشلد) ،بلای بلردن متلتقیم پلا
بهصورت فعال (حرکت صرفاً از مفص ران انجلام ملیشلد)،
شنای پایداری تنه (در موقعیت شلنا روی دسلتها ،حرکلت
صرفاً از طریق خم کردن مفص آرنج و بدون خم کردن تنله
یا زانوها انجام میشد) و آزمون پایداری چرخشی (در حاللت
چهار دست و پا روی زمین و بهصورت دوطرفله)  8امتیلاز و
در صورت انجام حرکت با حرکات جبرانلی  1امتیلاز کتلب
میکردند .ناتوانی در انجام حرکت بدون حرکات جبرانی ی
امتیاز برای فرد بلههملراه داشلت .در صلورت احتلا درد

بعد از انجام مرحله پلیشآزملون و در طلول دوره  8هفتله،
وروه کنترل بدون ارائه برنامه تملرین اصلالحی بلاقی مانلد.
برنامه تمرینی وروههای تجربی به مدت  8هفتله 5 ،جلتله
در هفته و هر جلته به مدت  57-54دقیقه انجام شد .وروه
تمرینللات در خشللکی برناملله تمرینللی خللود را تحللت نظللر
پژوهشار در سالن ورزشی شلام دویلدن نلرم و آرام بلرای
ورم کردن و انجام سایر تمرینات مورد نظر پژوهشلار انجلام
دادند .وروه تمرینات در آب نیز برنامه تمرینی خود را شام
راهسیمایی آرام در آب به مدت  4دقیقله بلرای ولرم کلردن
بدن ،تمرینات کششی ،تمرینات تقویتی ،تمرینات کششی و
نهایتاً راهسیمایی آرام  4دقیقهای در آب بلرای سلرد کلردن
تللدریجی بللدن در اسللتخر بللا دمللای حللدود  18-57درجلله
سانتیوراد انجام دادنلد .بلرای بهلره ولرفتن از خلواص آب،

1. Cook

2. Parenteau

برنامه تمرینات اصالحی
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حرکت در حالتی انجام میورفت که اندام تحتلانی تماملاً در
آب قرار داشت .همچنین ،حف وضعیت قائم بدن در انجلام
حرکات و راهسیمایی الزامی بود .پس از پایلان  8هفتله و در
مرحله پسآزمون ،متغیرهای وابتلته مجلدداً بلههمان روش
مرحله اول مورد اندازهویری قرار میورفتند.
پروتک تمرینات اصالحی  NASMشام چهلار مرحلله
تکنی های مهلاری ،کشلش ،فعلالسلازی و انتلجام اسلت
(جدول  .)2تکنی مهار جهت کاهش فعالیت بلیش از حلد
بافت عصبی ،عنالنی ،وتری است و با فشار مداوم ی شیء
با شدت ،میلزان و ملدت خلاص انجلام ملیشلود (یلفلانی و
همکللاران .)1717 ،بللرای ایللن کللار ،در محللیط خشللکی و
همچنللین در محللیط آب از فللوم غلتللان اسللتفاده شللد؛
بهطوریکه فوم غلتان به مدت  57ثانیله روی ناحیله ملورد
نظر (عنالت کوتاه شده شام نلیم غشلایی و نلیم وتلری و
عنالت نزدی کننده( حرکلت داده شلد .تکنیل افلزایش
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طول نیز جهت کشش عنالت و بافلت همبنلد کوتلاه شلده
است و ملدت زملان کشلش از  27ثانیله در هفتلههلای اول
شروع و به  57ثانیه در هفتههای آخلر رسلید (طبلق اصل
اضافه بار) .تکنی فعالسازی جهلت تحریل یلا بلازآموزی
بافت عنالنی  -وتری کمفعال بهکار ملیرود .ایلن تمرینلات
با  27-24تکرار و هر تکرار شام  2-1ثانیه ،حفل انقبلا
برونارا در پایان دامنه حرکتی و چهار ثانیله حفل انقبلا
برونارا (اکتنتری ) اجرا شدند (از پایله  4حرکلت افلزایش
تدریجی به  27حرکت بر حتب توانایی) .در نهایت ،تکنی
انتجام (بخش نهلایی زنجیلره حرکلات اصلالحی) از طریلق
حرکللات عملکللردی پیشللرونده و منتللجم پویللا و جهللت
بازآموزی و هماهنای عملکرد عصبی -عنلالنی انجلام شلد.
تمرینللات ایلن بخللش بللر همکللاری عنللالت پایدارکننللده و
حرکتی بدن تأکید داشت (یلفانی و همکاران.)1717 ،

جدول  :5پروتکل تمرینات اصالحی NASM
تکنی های NASM

تعداد و نوبت

تکرار

نوبت

مهار
افزایش طول

 5روز در هفته
 5روز در هفته

 2-5تکرار
 2-5تکرار

فعالسازی

 5روز در هفته

 27-24تکرار

انتجام

 5روز در هفته

 27-24تکرار

 57-27ثانیه روی نقاط ماشهای
 17-57ثانیه
 1ثانیه حف انقبا ایزومتری در پایان دامنه
حرکتی و  5ثانیه حف انقبا برونارا
بهطور آرام و کنترلشده

روشهای آماری
2

ابتدا با استفاده از آزمون آملاری شلاپیرو-ویلل از طبیعلی
بودن توزی دادههای هر وروه در پیشآزمون و پلسآزملون
اطمینللان حاص ل شللد .از آزمللون آمللاری تجزیلله و تحلی ل
واریانس ی راهه 1برای مقایته مشخصات دموورافیکی افراد
 5وروه (در صورت معناداری آزمون تعقیبلی تلوکی 5جهلت
شناسایی وروههای دارای اختالف معنادار) و از آزمون آماری
تی وابتلته( 5بلههمراه محاسلبه انلدازه اثلر کلوهن )4بلرای
مقایته متغیرهای وابتته بلین پلیشآزملون و پلسآزملون
استفاده وردید .همچنین ،از آزمون آماری تجزیله و تحلیل
کوواریانس 6برای مقایته میزان اثرو اری بین پروتکل هلای
1. Shapiro-Wilk
)2 . One-way Analysis of Variance (ANOVA
3. Tukey
4. Dependent T
5. Cohen Effect Size
)6. Analysis of Covariance (ANCOVA

تمرینی مختلع استفاده شد .دادهها بلا اسلتفاده از نرمافلزار
 SPSSنتخهی  17تجزیه و تحلی شدند (.)α=7/74
یافتهها
مقایته مشخصات دموورافیکی افلراد ،نتلایج آزملون آملاری
تجزیه و تحلی واریانس ی راهه نشان داد که هلی تفلاوت
معناداری در میزان سن ،وزن ،قد و ترکیب بدنی بلین افلراد
 5وروه وجود ندارد (( )P<7/74جدول .)1
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نظری و همکاران

تمرینات اصالحی آکادمی ......

جدول  :2مشخصات دموگرافیکی افراد شرکتکننده در این پژوهش
ویژوی

وروه کنترل

وروه تمرین در خشکی

وروه تمرین در آب

سن (بر حتب سال)
وزن (بر حتب کیلوورم)
قد (بر حتب سانتیمتر)
ترکیب بدنی (کیلوورم بر متر مرب )

24/25 ± 2/64
47/47 ± 6/14
271/8 ± 8/54
22/18 ± 5/12

26/87 ± 2/52
45/58 ± 4/41
268/77 ± 2/26
28/25 ± 5/47

26/45 ± 2/55
46/72 ± 6/62
277/57 ± 27/75
22/17 ± 5/67

اثرو اری تمرینات اصالحی  NASMبلر نملرات آزملون
عملکللردی ،زاویلله  ،Qحللس عمقللی مفص ل و فاصللله بللین
کندیلی :نتایج آزمون تی وابتلته تفلاوت معنلاداری را بلرای
نمرات آزمون  FMSدر وروه تمرین در خشلکی (t=-5/157
و  P=7/772با اندازه اثر  )7/254و تملرین در آب (-5/577
= tو  P=7/774با اندازه اثر  ،)7/625مقادیر زاویه  Qدر وروه
تمللرین در خشللکی ( t=-5/876و  P=7/771بللا انللدازه اثللر
 )7/587و تمللرین در آب ( t=-1/662و  P=7/722بللا انللدازه
اثر  ،)7/772میزان حس عمقی مفصل در ولروه تملرین در
خشکی ( t=1/585و  P=7/751با اندازه اثر  )7/451و تمرین
در آب ( t=5/256و  P=7/777با اندازه اثر  )7/622و نملرات
فاصله بین کندیلی در وروه تمرین در خشلکی ( t=4/125و

 P=7/772با اندازه اثر  )2/275و تملرین در آب ( t=5/826و
 P=7/771با اندازه اثر  )7/652بین پیش و پس آزمون نشان
داد (جدول  .)5از طرف دیار ،نتایج آزمون تجزیله و تحلیل
کوواریانس ی راهه نشان داد که با در نظلر ولرفتن نملرات
پیش آزمون ،تفاوت معناداری در نملرات آزملون عملکلردی
 FMSافراد وروه کنترل و تمرین در خشلکی و افلراد ولروه
کنترل و تمرین در آب ،میزان زاویه  Qافراد ولروه کنتلرل و
تمرین در خشکی و همچنین وروه کنترل و تملرین در آب،
میزان حس عمقی مفص افراد وروه کنترل و تمرین در آب
و نهایتاً مقدار فاصله بین کندیلی افراد وروه کنترل و تمرین
در خشکی و همچنین افراد وروه کنترل و تملرین در آب در
پس آزمون مشاهده شد (( )P>7/74جدول .)5

جدول  :3نتایج آزمون تجزیه و تحلیل کوواریانس یکراهه جهت شناسایی اثر انواع تمرین بر سایر متغیرهای وابسته
جهت

نمرات آزمون عملکردی
FMS

مقدار زاویه Q

حس عمقی مفص

فاصله
بین کندیلی

وروه

پیش آزمون

پس آزمون

کنترل
تمرین در خشکی
کنترل
تمرین در آب
تمرین در خشکی
تمرین در آب
کنترل
تمرین در خشکی
کنترل
تمرین در آب
تمرین در خشکی
تمرین در آب
کنترل
تمرین در خشکی
کنترل
تمرین در آب
تمرین در خشکی
تمرین در آب
کنترل
تمرین در خشکی

26/87 ± 5/41
24/77 ± 5/74#
26/87 ± 5/41
26/25 ± 5/75#
24/77 ± 5/74#
26/25 ± 5/75#
27/12 ± 1/75
2/62 ± 1/12#
27/12 ± 1/75
2/24 ± 1/75#
2/62 ± 1/12#
2/24 ± 1/75#
5/24 ± 2/77
4/48 ± 2/18#
5/24 ± 2/77
4/17 ± 2/22#
4/48 ± 2/18#
4/17 ± 2/22#
5/22 ± 7/52
5/71 ± 7/55#

24/87 ± 5/66
28/67 ± 5/87#
24/87 ± 5/66
28/72 ± 5/48#
28/67 ± 5/87#
28/72 ± 5/48#
2/84 ± 2/85
27/85 ± 1/57#
2/84 ± 2/85
22/56 ± 2/24#
27/85 ± 1/57#
22/56 ± 2/24#
4/57 ± 2/12
5/26 ± 2/74#
4/57 ± 2/12
5/62 ± 7/72#
5/26 ± 2/74#
5/62 ± 7/72#
5/22 ± 7/54
5/48 ± 7/52#

مقدار F

مقدار P

اندازه اثر

7/477

*7/727

7/122

6/674

*7/726

7/227

7/524

7/414

7/724

5/167

*7/752

7/256

4/256

*7/711

7/287

7/556

7/467

7/721

5/125

7/785

7/276

6/428

*7/727

7/225

7/587

7/452

7/725

24/551

*7/772

7/561
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کنترل
تمرین در آب
تمرین در خشکی
تمرین در آب

5/22 ± 7/52
5/84 ± 7/55#
5/71 ± 7/55#
5/84 ± 7/55#

5/22 ± 7/54
5/67 ± 7/57#
5/48 ± 7/52#
5/67 ± 7/57#

22/227

*7/771

7/578

2/246

7/275

7/768

واحد نمرات آزمون عملکردی  FMSبر حتب نمره ،مقدار زاویه  Qو حس عمقی بر حتب درجه و فاصله بین کندیلی سانتیمتر است.
عالمت  #نشاندهنده تفاوت معنادار بین پیشآزمون و پسآزمون در سط  7/74است.
عالمت * نشاندهنده مقدار معنادار  Pدر سط  7/74است.

اثرو اری تمرینلات اصلالحی  NASMبلر تعلادل پویلا:
نتایج آزمون تلی وابتلته تفلاوت معنلاداری را بلرای نملرات
آزمون تعادل پویا در جهت قلدامی در ولروه تملرین در آب
( t=-7/514و  P=7/772با اندازه اثلر  )7/886و تعلادل پویلا
در جهت خلفی-داخلی در وروه تمرین در آب ( t=-5/477و
 P=7/772با اندازه اثر  )7/418بین پیش و پس آزمون نشان
داد (جدول  .)5از طرف دیار ،نتایج آزمون تجزیله و تحلیل
کوواریانس ی راهه نشان داد که تفاوت معناداری در میلزان

اثرو اری بین وروه کنترل و تمرین در آب و همچنین بلین
وروه تمرین در خشلکی و ولروه کنتلرل در جهلت قلدامی،
وللروههللای تمللرین در خشللکی و در آب در جهللت قللدامی،
وروههای کنترل و تمرین در آب در جهت خلفلی-داخللی و
نهایتاً وروههای تمرین در خشلکی و آب در جهلت خلفلی-
داخلی در نمرات آزمون تعلادل پویلا وجلود دارد ()P>7/74
(جدول .)5

جدول  :0نتایج آزمون تجزیه و تحلیل کوواریانس یکراهه جهت شناسایی اثر انواع تمرین بر آزمون تعادل پویا
جهت

تعادل پویا (جهت
قدامی)

تعادل پویا (جهت
خلفی-داخلی)

تعادل پویا (جهت
خلفی-خارجی)

وروه

پیش آزمون

پس آزمون

کنترل
تمرین در خشکی
کنترل
تمرین در آب
تمرین در خشکی
تمرین در آب
کنترل
تمرین در خشکی
کنترل
تمرین در آب
تمرین در خشکی
تمرین در آب
کنترل
تمرین در خشکی
کنترل
تمرین در آب
تمرین در خشکی
تمرین در آب

47/74 ± 27/75
58/71 ± 2/42
47/74 ± 27/75
57/87 ± 2/52#
58/71 ± 2/42
57/87 ± 2/52#
65/12 ± 21/78
66/14 ± 27/17
65/12 ± 21/78
62/47 ± 2/47#
66/14 ± 27/17
62/47 ± 2/47#
46/57 ± 2/78
45/42 ± 27/86
46/57 ± 2/78
42/25 ± 22/54
45/42 ± 27/86
42/25 ± 22/54

57/25 ± 8/75
58/54 ± 2/24
57/25 ± 8/75
47/21 ± 22/48#
58/54 ± 2/24
47/21 ± 22/48#
48/12 ± 27/81
68/65 ± 27/82
48/12 ± 27/81
67/52 ± 21/14#
68/65 ± 27/82
67/52 ± 21/14#
45/22 ± 27/44
47/45 ± 21/12
45/22 ± 27/44
45/16 ± 27/54
47/45 ± 21/12
45/16 ± 27/54

واحد نمرات نمرات آزمون تعادل پویا بر حتب سانتیمتر است.
عالمت  #نشاندهنده تفاوت معنادار بین پیشآزمون و پسآزمون در سط  7/74است.
عالمت * نشاندهنده مقدار معنادار  Pدر سط  7/74است.

مقدار F

مقدار P

اندازه اثر

7/271

7/741

7/775

21/614

*7/772

7/522

21/472

*7/772

7/527

6/772

*7/717

7/285

6/482

*7/726

7/226

5/246

7/787

7/274

2/658

7/122

7/747

1/888

7/272

7/727

7/266

7/687

7/776
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بحث
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که متعاقلب انجلام تمرینلات
اصالحی در خشکی و آب ،نمرات آزمون عملکلردی  FMSو
زاویه  Qافزایش و خطای حس عمقی مفصل و فاصلله بلین
کندیلی کاهش معناداری مییابند ( .)p>7/74این نتلایج بلا
نتایج مطالعلات ولسایالانی و همکلاران ( )1728و یلفلانی و
همکللاران ( )1717همتللو اسللت .بللرای ملللال ،یلفللانی و
همکللاران ( )1717مشللاهده نمودنللد کلله انجللام پروتکلل
تمرینللات  NASMباعللک اثربخش لی ملبللت معنللاداری بللر
تغییلرات ناهنجللاری زانللوی پرانتللزی نوجوانللان فوتبالیتللت
میشود .در مقاب  ،مطالعهای که نتایج آن بلا نتلایج مطالعله
حاضر ناهمتو باشد ،توسط ما یافت نشد .بهطور کلی ،نتلایج
این پژوهش نشان داد که انجام تمرینات اصلالحی NASM
در خشکی و آب باعک بهبود عملکرد فوتبالیتتهلای دارای
زانللوی پرانت لزی مللیشللود .در همللین زمینلله ،حللدادنژاد و
لطافتکار ( )1722نشان دادند که اختالف معناداری بین دو
وللروه افللراد سللالم و دارای ناهنجللاری زانللوی پرانتللزی در
آزمونهای پرش عمودی ،اسکات ت پا ،آزمون لیلی تل پلا
وجود دارد و وجود ناهنجاری زانوی پرانتزی باعلک تنلعیع
اجرا در فوتبالیتتهای نوجوان میشود .بههرحال ،مربیان و
ورزشکاران رشته فوتبال میتوانند بلا اقلدامات یزم و بهبلود
برنامههای تمرینی و اصالحی اثرات منفی ناهنجلاری زانلوی
پرانتزی را کاهش دهند که توجه به نتایج پلژوهش حاضلر و
شناسایی پروتک هلای تمرینلات اصلالحی ملیتوانلد بلرای
ورزشکاران مفید واقل شلود .بلا توجله بله بهبلود عملکلرد
فوتبالیتللتهللای دارای زانللوی پرانتللزی در هللر دو محللیط
خشکی و آب که در پژوهش حاضر مشاهده شد ،اسلتفاده از
پروتکللل تمرینلللات اصلللالحی  NASMبللله درملللاناران،
متخصصین حرکات اصلالحی ،مربیلان و ورزشلکاران رشلته
فوتبللال جهللت اص لالح ناهنجللاری زانللوی پرانتللزی توص لیه
میشود.
از طرف دیار ،در پلژوهش حاضلر تفلاوت معنلاداری در
نمرات آزمون عملکردی  ،FMSزاویه  ،Qحس عمقی مفص
و فاصله بین کندیلی بین وروه تملرین در خشلکی و آب در
پسآزمون مشاهده نشد و هر دو نوع مداخله تمرینی اثلرات
تقریباً یکتانی بر ایلن متغیلر ایجلاد نمودنلد ( .)p<7/74بلا
توجه به عدم وجود تفاوتهای معنادار بین انجلام تمرینلات
اصللالحی  NASMدر دو محللیط خشللکی و آب ،چنللین

استنباط میشود که استفاده و یا جایازینی این پروتکل هلا
نتبت به یکدیار در فوتبالیتتهلای دارای زانلوی پرانتلزی
قاب ل انجللام اسللت .متأسللفانه بللا مللرور پیشللینه پللژوهش،
مطالعهای که بله بررسلی و مقایتله اثلرات انجلام تمرینلات
اصالحی  NASMدر دو محیط خشکی و آب پرداخته باشد،
توسط ما یافت نشد .از آنجا که در پژوهش حاضلر تغییلرات
موجللود بللین نحللوه انجللام تمرینللات اصللالحی  NASMدر
خشکی و آب مورد بررسی قرار نارفت ،مطالعله آتلی جهلت
شناسایی هرچه دقیلقتلر ایلن تفلاوتهلا ضلروری بله نظلر
میرسد.
بهعالوه ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد که نمرات آزمون
تعادل ایتتا و تعادل پویلا در جهلتهلای قلدامی و خلفلی-
داخلی تنها متعاقب انجام تمرینات اصلالحی در آب افلزایش
معناداری مییابد ( .)P>7/74این نتایج بلا نتلایج مطالعلات
پارک 2و همکاران ( ،)1727ولسایاانی و همکاران ( )1728و
یلفانی و همکاران ( )1717همتو است .برای ملال ،یلفانی و
همکاران ( )1717نشان دادند که تمرینلات  NASMباعلک
اثربخشلی ملبلت معنلادار بلر تعلادل نوجوانلان فوتبالیتللت
میشود و میتواند جهت اصالح ناهنجلاری زانلوی پرانتلزی
آنها مورد استفاده قرار بایرد .در مقاب  ،مطالعهای که نتلایج
آن با نتایج مطالعه حاضر ناهمتو باشد ،توسط ما یافت نشد.
تاکنون مطالعات متعددی نشان دادهاند که ناهنجاری زانلوی
پرانتزی اثرات منفی بر تعادل افراد دارد و از این طریق خطر
بللروز صللدمات را افللزایش مللیدهللد (بختیللاری و همکللاران،
1721؛ هینللدل 1و همکللاران1721 ،؛ درشللاید و مللالون،5
 .)1725برای ملال ،هیندل و همکاران ( )1721نشان دادنلد
که ناهنجاریهای زانو میتواند توزی طبیعی وزن را در ایلن
مفص تغییر داده و باعک افزایش نوسانات پاسلچر و کلاهش
ناپایلداری بللدن شللود .بلا توجلله بلله بهبلود تعللادل ایتللتای
فوتبالیتتهای دارای زانوی پرانتلزی در محلیط آب کله در
پژوهش حاضر مشاهده شلد ،اسلتفاده از پروتکل تمرینلات
اصالحی  NASMدر آب به درماناران ،متخصصین حرکلات
اصالحی ،مربیان و ورزشکاران رشلته فوتبلال جهلت بهبلود
تعادل در ورزشکاران فوتبال مبتال به زانوی پرانتلزی توصلیه
میشود.
از طرف دیار ،در پلژوهش حاضلر تفلاوت معنلاداری در
1. Park
2. Hindle
3. Derscheid & Malone

پژوهش در توانبخشی ورزشی ،دوره  ،9شماره  ،51پاییز و زمستان 5044

نمرات آزمون تعادل پویا در جهت قدامی بین ولروه تملرین
در خشکی و آب در پسآزمون مشاهده شلد .ایلن نتلایج بلا
نتایج مطالعه محمدی و همکلاران ( )1724ناهمتلو اسلت؛
زیرا اورچه آنها اثرات تمرینات اصالحی  NASMرا بررسی
نکردند ،اما نشان دادند که بلین دو روش تمرینلات عصلبی-
عنللالنی و اصللالحی (هللر دو بلله مللدت  6هفتلله) تفللاوت
معناداری در میزان اثرو اری بر تعادل پویلای پتلران دارای
زانوی پرانتزی وجود ندارد .از دییل ایجلاد ایلن تنلاق در
نتایج میتوان به تغییلر در نحلوه پروتکل تمرینلات (ماننلد
اجرای  6هفته در مقاب  8هفته) و نلوع اجلرای پروتکل هلا
(مانند تمرینات عصبی-عنالنی در مقاب تمرینات اصلالحی
 NASMدر محیطهای خشکی و آب) اشاره نمود .از طلرف
دیار ،عباسی و همکاران ( )1721نشان دادند کله تمرینلات
تعادلی در آب با تأثیر بر عملکرد عصبی  -عنلالنی احتملال
افتادن مردان سلالمند را کلاهش داده و پللس از دورههلای
بیتمرینی ماندوارتر هتلتند .علالوه بلر احتملال مانلدوارتر
بودن اثرات تمرین در محیط آب نتبت بله خشلکی ،بلهنظر
میرسد که انجام تمرینات اصالحی در ی محلیط ناپایلدار
همچون محیط اسلتخر باعلک درویرنملودن هرچله بیشلتر
دستااههای کنترل تعادل (دستااه عصبی  -مرکزی ،اجزای
ووش داخلی و ویرندههای حس عمقی) افراد شده و از ایلن
طریق تعادل افلراد دارای زانلوی پرانتلزی را بیشلتر تقویلت
میکند .با توجه به وجلود تفلاوتهلای معنلادار بلین انجلام
تمرینات اصالحی  NASMدر دو محیط خشکی و آب ،تنها
انجام تمرینات اصالحی  NASMدر محیط آب جهت بهبود
تعادل پویای فوتبالیتتهلای دارای زانلوی پرانتلزی توصلیه
میشود.
باید توجه داشت که ممکن است بررسی نحلوه تغییلرات
حرکتلللی حلللین انجلللام تمرینلللات اصلللالحی  NASMدر
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محیطهای خشکی و آب بتوانلد تلا حلدود زیلادی سلازوکار
تغییرات ایجاد شلده را مشلخص نمایلد .بلهعالوه ،پیشلنهاد
میشود تا در مطالعات آتی اثر استفاده از تمرینات اصلالحی
 NASMدر محیطهای خشلکی و آب بلر سلایر متغیرهلای
مرتبط با افراد دارای ناهنجاری زانوی پرانتزی (ماننلد سلط
فعالیت عنالت و غیره) و یا بین ورزشکاران سط مبتلدی و
نخبه بررسی شود تلا جنبلههلای دیالر ایلن نلوع تمرینلات
مشخص وردد.
نتیجهگیری
با توجه به بهبود متغیرهای مورد بررسی در فوتبالیتتهلای
دارای زانوی پرانتزی در هر دو محیط خشکی و آب ،استفاده
از پروتکلل تمرینللات اصللالحی  NASMبلله درمللاناران،
متخصصین حرکات اصلالحی ،مربیلان و ورزشلکاران رشلته
فوتبللال جهللت اص لالح ناهنجللاری زانللوی پرانتللزی توص لیه
میشود .اورچه برای بهبود تعادل ایتتا و پویا در این دسلته
از افراد انجام تمرینات اصالحی  NASMدر محیط آب را به
دلی اثر بخشی بیشتر ،پیشنهاد میکنیم وللی بلا توجله بله
تأثیر این تمرینات در محیط خشکی و اینکه ممکلن اسلت
دسترسی به استخرها و محلیط آب بلرای برخلی از مربیلان
دشللوار باشللد ،میتللوان از اثللرات ایللن تمرینللات در محللیط
خشکی نیز سود برد.
تقدیر و تشکر
بدین وسیله از کم ها و راهنماییهای جنلاب آقلای دکتلر
علی یلفانی در تملامی مراحل پلژوهش قلدردانی میشلود.
همچنین از تمامی شلرکتکننلدههلایی کله در انجلام ایلن
تحقیق با ما همکاری نمودند ،صمیمانه سساسازاریم.
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