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تأثیر برنامۀ جامع گرمکردن  11+فیفا بر آسیب ،پیشگیری از آسیب و اجرای
بازیکنان فوتبال (مقالۀ مروری روایتی)
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 .1استاد آسیبشناسی ورزشی ،دانشگاه اصفهان
 .2مربی آسیبشناسی ورزشی ،دانشگاه پیامنور
*1

 .3استادیار آسیبشناسی ورزشی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
تاريخ دريافت2931/19/91 :

تاريخ پذيرش2931/19/11 :

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،مروری بر تأثیر برنامۀ  11+بر پیشگیری از آسیب ،ريسکفاکتورها ،اجرا و فعالیت
عضلانی بازيکنان فوتبال بود .جهت انجام پژوهش جستجوی جامع الکترونیک توسط يکی از نويسندگان در
بانکهای اطلاعاتی اشپرينگر ،ساينس دايرکت و پابمد به زبان انگلیسی و پايگاه اطلاعات علمی جهاد
دانشگاهی و بانک اطلاعات نشريات کشور به زبان فارسی صورت گرفت (از سال  .)1112-1121برمبنای نتايج،
برنامۀ  11+توانسته است  91تا  01درصد از آسیبهای حاد و پرکاری را کاهش دهد .بهبود معنادار
ريسکفاکتورهايی همچون قدرت و نسبت قدرت ،حس عمقی ،تعادل و ثبات ناحیۀ مرکزی بدن نیز در بازيکنان
فوتبال مشاهده میشود .شايانذکر است که برنامۀ  11+در دو مقاله ،تأثیر معناداری بر بهبود سرعت ولی در يک
مطالعه تاثیری نداشته است .اين برنامه منجر به ،بهبود دريبل ،پرش و چابکی بازيکنان شده است .علاوهبراين،
اين برنامه موجب فعالسازی عضلات ثباتدهندۀ مرکزی بدن و ابداکتورهای هیپ شده است؛ ازاينرو ،توصیه
میشود که اين برنامه جايگزين تمرينات سنتی گرمکردن قبل از اجرای برنامههای تکنیکی و تاکتیکی در
فوتبال گردد.
واژگان کلیدی :پیشگیری از آسیب ،فوتبال ،برنامۀ جامع گرمکردن  11+فیفا ،اجرا ،ريسکفاکتورهای آسیب

* نویسندۀ مسئول

Email:daneshjoo.hamid@gmail.com
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مقدمه
فوتبال یکی از محبوبترین و پرطرفدارترین رشتههای ورزشی در ایران و جهان است .طبق آمار
منتشرهشده ازسوی فیفا ،درمجموع حدود  333میلیون نفر بهعنوان بازیکن ،داور و کادر فنی (پنج
میلیون نفر) بهصورت فعال در این رشته فعالیت دارند که این تعداد ،چهار درصد از جمعیت دنیا را
تشکیل میدهد .لازمبهذکر است که  03درصد از تمام بازیکنان ثبتشده مرد هستند و بازیکنان جوان با
 45/7درصد بیشترین جمعیت را بهخود اختصاص دادهاند (.)1
شرکت در فعالیتهای فیزیکی مانند فوتبال فواید و مزایای بسیاری برای سلامتی و تندرستی افراد
بههمراه دارد ()2؛ اما علیرغم فواید قلبی ـ عروقی ،متابولیک و مزایای اسکلتی ـ عضلانی بسیاری که
برای بازیکنان فوتبال وجود دارد ( ،)3آنها با خطر بالایی از آسیبهای عضلانی و رباطی روبهرو هستند
( .)5،4دراور و فولر )2332( 1فوتبال را با  713آسیب در هر  133هزار ساعت فعالیت بهعنوان
پرآسیبترین حرفه در کشور انگلستان معرفی کردهاند ( .)6وراک )2311( 2نیز با بررسی  53رویداد
ورزشی فیفا از سال ( )1001تا ( )2311بیان نمود که بهطور میانگین 2/5 ،آسیب در هر مسابقه و 76
آسیب در هر  1333ساعت بازی فوتبال رخ میدهد ( .)7ازسویدیگر ،آسیبهای فراوان در بین بازیکنان
فوتبال موجب تحمیل هزینههای گزاف درمانی و خسارتهای اقتصادی و روحی ـ روانی بسیاری بر
بازیکنان و باشگاههای فوتبال میگردد؛ بهعنوانمثال ،درطول فصل ( )1000-2333خسارات ناشی از
آسیبدیدگی بازیکنان فوتبال در لیگ حرفهای انگلیس حدود  111میلیون یورو تخمین زده شده است
( .)1علاوهبراین ،جانگی 3و همکاران ( )2311هزینۀ سالانۀ آسیبدیدگی بازیکنان آماتور فوتبال در
سوئیس را در سال ( )2333حدود  04میلیون یورو همراه با ازدستدادن  433هزار روز کاری تخمین
زدهاند ( .)0بنابراین ،برای کاهش هزینههای فردی و اقتصادی ناشی از آسیبهای فوتبال ،جلوگیری از
بازنشستگی زودهنگام بازیکنان و فراهمکردن محیطی امن و سالم برای بازیکنان ،طراحی و اجرای
برنامههای پیشگیرانه از آسیب بهصورت علمی ،مقرونبهصرفه و قابلاجرا در یک دورۀ زمانی کوتاهمدت
توصیه شده است (.)5،4،13
متأسفانه با وجود شیوع بالای آسیب در بین بازیکنان فوتبال ،تعداد محدودی از پژوهشگران به بررسی
تأثیر برنامههای پیشگیرانه از آسیب پرداختهاند و در این رابطه ،برنامههای پیشگیرانۀ نظاممند کمی
وجود دارد ( .)12،11یکی از این برنامههای نظاممند" ،برنامۀ جامع گرمکردن  11+فیفا" است که در
سال ( )2336توسط مرکز مطالعات و ارزیابیهای پزشکی فیفا 5موسوم به  F-MARCبا همکاری مرکز

1. Drawer & Fuller
2. Dvorak
3. Junge
)4. Medical and Assessment Research Centre (F-MARC
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مطالعات ترومای ورزشی اسلو 1و بنیاد مطالعاتی پزشکی ـ ورزشی و ارتوپدیک سانتامانیکا 2بهمنظور
پیشگیری از آسیب در بازیکنان فوتبال طراحی گردید .برنامۀ مذکور شکل توسعهیافتۀ برنامۀ " 11فیفا"
� است که دارای  13تمرین بههمراه توصیه به بازی جوانمردانه میباشد .برنامۀ 11+
موسوم به�The 11
فیفا شامل  14تمرین است که با شش تمرین دویدنی آغاز میشود ،با شش تمرین دیگر در سه سطح
سختی و با هدف بهبود قدرت ،تعادل ،کنترل عضلانی و ثبات مرکزی ادامه مییابد و درنهایت ،با سه
تمرین دویدنی پیشرفته به پایان میرسد .در این برنامه تأکید بر اصل اضافهبار جهت پیشرفت در
تمرینات با گنجاندن سه سطح سختی ابتدایی ،متوسط و پیشرفته صورت گرفته است .همچنین ،تمامی
تمرینات طراحیشده در این برنامه بر ثبات مرکزی ،کنترل عصبی ـ عضلانی ،قدرت برونگرای عضلات
همسترینگ و چابکی تمرکز دارند .شایانذکر است که مدتزمان اجرای برنامۀ مذکور  23تا  24دقیقه
میباشد .3در این برنامه بر آموزش الگوهای حرکتی صحیح؛ بهویژه اجتناب از بارگذاری والگوس زانو
هنگام فرود تأکید میگردد .)13( 5نخستینبار ،سولیگارد 4و همکاران ( )2331در یک مطالعۀ کارآزمایی
تصادفی کنترلشده ،تأثیر برنامۀ جامعگرم کردن  11+فیفا را بر کاهش آسیبهای دختران فوتبالیست
نروژی (17ـ 13ساله) با نمونۀ آماری  1102نفری موردبررسی قرار دادند .نتایج حاکی از آن بود که
اجرای این برنامه کاهش میزان کلی آسیبها ،آسیبهای حین مسابقه و تمرین ،آسیبهای حاد و
آسیبهای ناشی از پرکاری را در بازیکنان فوتبالیست بههمراه داشته است .همچنین ،این پژوهش نشان
داد که ترکیب تمرینات ثباتدهندۀ مرکزی بدن ،تمرینات قدرتی و تعادلی همراه با تأکید بر کنترل
عصبی ـ عضلانی مفاصل ران و زانو برای حفظ بیومکانیک حرکتی مناسب بوده و آگاهی درخصوص
بهبود کنترل حرکتی به کاهش ریسک کلی آسیبها بهمیزان یکسوم و آسیبهای شدید بهمیزان
یکدوم کمک خواهد کرد ( .)13برایناساس ،فیفا تصمیم به اجرای برنامۀ  11+فیفا در سراسر جهان
گرفت و درحین برگزاری مسابقات جام جهانی ( )2313آفریقای جنوبی ،چگونگی استفاده از این برنامه
را به کشورهای عضو آموزش داد .هماکنون این برنامه در لیگ حرفهای فوتبال بسیاری از کشورها از
جمله اسپانیا ،ژاپن ،سوئیس و نیوزیلند درحالاجرا میباشد و در سالهای گذشته ،مطالعات متعددی از
نوع کارآزمایی تصادفی کنترلشده دراینزمینه بر روی زنان و مردان فوتبالیست صورت گرفته است .در
ایران نیز این برنامه موردتوجه مربیان ،بازیکنان و پژوهشگران قرار دارد .نتایج مطالعات صورتگرفته
1. Oslo Sports Trauma Research Centre
2. Monica Orthopaedic and Sports Medicine Research Foundation
 .3پوستر فارسی این برنامه توسط دکتر مصطفی زارعی ترجمه شده و بر روی سایت کمیتۀ پزشکی فیفا قرار دارد که از
طریق آدرس اینترنتی زیر قابلدسترس میباشد:
http://www.f-marc.com/downloads/posters_generic/iranian.pdf
 .5ویدئوهای برنامۀ  11+از طریق آدرس اینترنتی  http://f-marc.com/11plus/downloadsقابلدسترسی است.
5. Soligard
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دراینراستا حاکی از آن است که برنامۀ جامع گرمکردن  11+فیفا بهطور قابلملاحظهای از آسیبهای
غیربرخوردی در فوتبال جلوگیری میکند (14ـ .)13با توجه به مطالب عنوانشده و اهمیت شناسایی
برنامۀ جامع با هدف پیشگیری از آسیب در بزرگترین جامعۀ ورزشی دنیا (فوتبال) ،شناخت نقاط قوت
و ضعف این برنامه با توجه به مطالعات انجامشده بسیار مهم و ضروری میباشد؛ بنابراین ،هدف از
پژوهش حاضر مرور مطالعاتی است که تأثیر برنامۀ  11+فیفا را در پیشگیری از آسیب ،ریسکفاکتورهای
مرتبط با آسیب ،اجرا و فعالیت عضلانی بازیکنان فوتبال موردبررسی قرار دادهاند .لازمبهذکر است که در
این پژوهش به چالشهای پیشروی این برنامه نیز پرداخته خواهد شد.
روش پژوهش
برای بررسی مطالعات انجامشده ،یک جستجوی سیستماتیک جامع الکترونیک از دسامبر ()2331
(تاریخ اولین مقالۀ چاپشده) تا ژانویۀ ( )2317در بانکهای اطلاعاتی اشپرینگر ،1ساینس دایرکت 2و
پابمد 3به زبان انگلیسی و از خرداد ( )1305تا دی ماه ( )1304در پایگاه اطلاعات علمی جهاد
دانشگاهی 5و بانک اطلاعات نشریات کشور 4به زبان فارسی انجام شد .علاوهبراین برای دقت بیشتر،
جستجوهایی نیز در نشریات  ISIمرتبط از قبیل مجلۀ آمریکایی پزشکی ـ ورزشی ،6مجلۀ انگلیسی
پزشکی ـ ورزشی ،7پزشکی و علم در ورزش ،1مجلۀ ارتوپدیک و ورزشدرمانی ،0مجلۀ اسکاندیناوی
پزشکی و علوم ورزشی 13و نشریات علمی ـ پژوهشی ایرانی از قبیل مطالعات طب ورزشی ،نشریۀ طب
ورزشی ،پژوهش در علوم توانبخشی ،پژوهش در توانبخشی ورزشی و پژوهش در طب ورزشی و فناوری
صورت گرفت .عبارات موردجستجو به زبان فارسی و انگلیسی و با ترکیبی از کلمات /The 11 /FIFA11+
برنامۀ  11+ /11فیفا /Soccer /Football ،The 11+ ،فوتبال و  /Injury Preventionپیشگیری از آسیب
انجام شد .شکل شمارۀ یک نتایج جستجوهای بهعملآمده را نشان میدهد .ذکر این نکته ضرورت دارد
که جستجوهای انجام شده به سن و جنسیت نمونهها محدود نگردید .برایناساس ،تنها مطالعاتی که
تأثیر برنامۀ جامع گرمکردن  11+فیفا را بر کاهش میزان بروز آسیب ،ریسکفاکتورهای مرتبط با آسیب،
بهبود اجرا ،فاکتورهای فیزیولوژیکی و فعالیت عضلات در کلیۀ بازیکنان فوتبال (اعم از حرفهای و آماتور)
1. Springer
2. Science Direct
3. Pubmed
)4. Scintific Information Database (SID
5. Magiran
6. The American Journal of Sport Medicine
7. British Journal of Sports Medicine
8. Medicine and Science in Sports and Exercise
9. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy
10. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports
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موردبررسی قرار داده بودند ،به پژوهش حاضر وارد شدند .قابلذکر است مقالاتی که به زبانی غیر از
انگلیسی و فارسی نوشته شده بودند ،مقالاتی که جزء پژوهشهای اصیل نبودند ،مقالاتی که فقط چکیدۀ
آنها دردسترس بود ،مقالات چاپشده در مجلات غیرمعتبر و مقالاتی که برنامۀ  11+فیفای ویژۀ
کودکان 1را اجرا کرده بودند و یا درک بازیکنان فوتبال را از طریق پرسشنامه درخصوص این برنامه
ارزیابی نموده بودند ،از پژوهش حذف شدند؛ بنابراین ،در مرحلۀ نهایی از بین  50پژوهش جستجوشده،
 25مورد موردبررسی قرار گرفت (شکل شمارۀ یک) .با توجه به موضوعاتی که هریک از این مطالعات
بررسی کرده بودند ،در چهار گروه تقسیمبندی شدند :مطالعاتی که اثر برنامۀ جامع گرمکردن  11+فیفا را
بر میزان بروز آسیب در بازیکنان فوتبال موردبررسی قرار داده بودند؛ مطالعاتی که اثر برنامۀ جامع
گرمکردن  11+فیفا را بر ریسکفاکتورهای درونی مرتبط با آسیبهای بازیکنان فوتبال موردبررسی قرار
داده بودند؛ مطالعاتی که اثر برنامۀ جامع گرمکردن  11+فیفا را بر اجرا و فاکتورهای فیزیولوژیکی مرتبط
با آسیبدیدگی بازیکنان فوتبال موردبررسی قرار داده بودند؛ مطالعاتی که فعالیت عضلات مختلف بدن را
هنگام اجرای برنامۀ جامع گرمکردن  11+فیفا توسط بازیکنان فوتبال موردبررسی قرار داده بودند.
نتایج
نتایج نشان میدهد که از  25مطالعۀ واردشده به پژوهش 10 ،مورد در نشریات  ISIو پنج مورد در
نشریات علمی ـ پژوهشی داخلی ایران به چاپ رسیدهاند .شایانذکر است که این مطالعات بر روی
بازیکنان فوتبال  11کشور متفاوت صورت گرفتهاند که از این تعداد شش پژوهش در اروپا (،)17-21،13
پنج پژوهش در آمریکا ( 12 ،)14،22،16-25پژوهش در آسیا ( )34-26و یک پژوهش در آفریقا ()15
انجام شده بود .همچنین 10 ،پژوهش در ارتباط با بازیکنان مرد ()11،17،14،15،12 ،23-22 ،24-34
و پنج مورد در ارتباط با بازیکنان زن ( )25،23،10،16،13صورت گرفته بود .علاوهبراین 13 ،مطالعه اثر
برنامۀ  11+فیفا را بر میزان بروز آسیب ( ،)13-14،10،21-23،32 ،33-34نه مطالعه اثر برنامۀ 11+
فیفا را بر ریسکفاکتورهای مرتبط با آسیب ( )23،25،21،33،34،36،31،30،51و پنج مطالعه اثر برنامۀ
 11+را بر اجرا و شاخصهای فیزیولوژیکی بازیکنان موردبررسی قرار داده بودند (.)27،11،17،16 ،34
لازمبهذکر است که از پژوهشهای اخیر ،دو مورد اثر برنامۀ  11+فیفا را هم بر برخی از ریسکفاکتورهای
مرتبط با آسیب و هم بر برخی از شاخصهای مرتبط با اجرا موردبررسی قرار دادهاند ( .)16،11دو
مطالعه نیز به بررسی فعالیت عضلات مختلف بدن در پی اجرای برنامۀ  11+پرداختهاند (.)25،32
جدول شمارۀ دو مطالعاتی که اثر برنامۀ  11+فیفا را بر میزان بروز آسیبها موردبررسی قرار دادهاند
(براساس نام مؤلف و سال انتشار ،نمونههای آماری ،طول و مدتزمان اجرای برنامه و نتایج بهدستآمده
از این مطالعات) نشان میدهد .علاوهبراین ،مطالعاتی که به بررسی تأثیر برنامۀ  11+فیفا بر
1. FIFA 11+ Kids
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ریسکفاکتورهای مرتبط با بروز آسیب پرداخته بودند ،در جدول شمارۀ سه ارائه شده است .جدول
شمارۀ چهار نیز مطالعاتی را که اثر برنامۀ  11+فیفا بر اجرا و فاکتورهای فیزیولوژیکی را موردبررسی قرار
دادهاند ،نشان میدهد .درنهایت ،جدول شمارۀ پنج نشاندهندۀ مطالعاتی است که اثر برنامۀ  11+فیفا را
بر فعالیت عضلات موردبررسی قرار دادهاند.
تعداد کل مقالات بر اساس ترکیبی از کلید واژههای مورد جستجو شده در
بانکهای اطلاعاتی به زبان فارسی و انگلیسی که به طور اختصاصی برنامه
جامع گرم کردن  11+فیفا را مورد بررسی قرار داده بودند:
• زبان انگلیسی 53 :مقاله
)(n=50
• زبان فارسی 6 :مقاله
مطالعاتی که برنامهی  11را مورد
بررسی قرار داده بودند:
()n=5

مطالعات که برنامه جامع  11+فیفا را
بر روی سایر رشتهها یا از جنبه های
دیگری جدا از آسیب و عملکرد مورد
بررسی قرار داده بودند و یا اشکالات
اساسی در روش شناسی داشتند:
()n=13

مطالعاتی که تأثیر برنامه جامع گرم کردن  11+را در رشتههای
مختلف ورزشی مورد بررسی قرار داده بودند:
()n= 54

مطالعاتی که تأثیر برنامه جامع گرم کردن  11+را بر روی
بازیکنان فوتبال مورد بررسی قرار داده بودند:
()n= 34
مطالعاتی که به صورت مروری برنامه
جامع  11+فیفا را مورد بررسی قرار داده
بودند)n=11( :
مطالعاتی که در مرحله نهایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند:
()n=25
شکل  -2نمودار مطالعات واردشده به پژوهش حاضر

210

تأثیر برنامهی جامع گرم کردن  + 22فیفا ...

جدول  -1خلاصهای از مطالعات انجامشده در ارتباط با تأثیر برنامۀ جامع گرمکردن  11+فیفا بر میزان بروز
آسیب در بازيکنان فوتبال
مؤلف /سال انتشار

هامز و همکاران
()21( )2314

سیلورس و همکاران
()14( )2315

ساهو و همکاران
()32( )2315

اوایی و همکاران
()15( )2315

گرومس و همکاران
()22( )2313

نمونۀ آماری
 264فوتبالیست مرد
باتجربه؛ گروه مداخله
( 156نفر؛  54سال سن)
و گروه کنترل ( 110نفر؛
 53سال سن)

طول و مدت اجرای
برنامه

نه ماه طول تمرین،
یکبار تمرین در هفته

 1424فوتبالیست مرد
دانشگاهی 24ـ 11ساله
( 64تیم)؛ گروه مداخله
( 143نفر؛  31تیم) و
گروه کنترل ( 674نفر؛
 35تیم)

یک فصل طول
تمرین ،سهبار در هفته

 016فوتبالست مرد
(11ـ 12سال) در گروه
مداخله و  016نفر در
گروه کنترل

در فصل 2311ـ2313
فوتبال ژاپن ،دوبار در
هفته

 515فوتبالیست مرد
(سن 10ـ 15سال) ،گروه
مداخله ( 212بازیکن) و
گروه کنترل (235
بازیکن)

یک فصل شش ماهه

 51فوتبالیست مرد
دانشگاهی (سن 24ـ11
سال) در دو گروه مداخله
و کنترل

دو فصل طول تمرین،
6ـ 4بار در هفته

نتايج
تفاوت معناداری از نظر نسبت میزان بروز
آسیب بین گروه مداخله ( )3/65و کنترل
( )1/51مشاهده نشد؛ اما میزان بروز
آسیبهای شدید در گروه کنترل ()3/07
بهطور معناداری بیشتر از گروه مداخله
( )3/21بود.
میانگین میزان بروز آسیب در گروه مداخله
( 13/46آسیب /تیم) نسبت به گروه کنترل
( 23/14آسیب /تیم) و همچنین ،میانگین
زمان ازدسترفته بهعلت آسیب در گروه
مداخله ( 0 /05روز) نسبت به گروه کنترل
( 13 /23روز) بهطور معناداری کمتر بود.
خطر نسبی آسیب در گروه مداخله در زمان
مسابقه  56درصد و در زمان تمرین 21
درصد کاهش داشت .میزان آسیبهای اندام
تحتانی در گروه مداخله نسبت به گروه
کنترل کاهش یافت.
میزان بروز آسیب در گروه مداخله بهمیزان
 51درصد و آسیبهای اندام تحتانی
بهمیزان  51درصد بهطور معناداری نسبت
به گروه کنترل کمتر بود.
آسیبهای اندام تحتانی در گروه مداخله با
 2/2آسیب نسبت به گروه کنترل با 1/1
آسیب بهازای هر  1333ورزشکار درمعرض
آسیب ،کمتر بود .آسیبهای اندام تحتانی
در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل 72
درصد کمتر بود .میزان زمان ازدسترفته در
گروه مداخله ( 42روز) نیز نسبت به گروه
کنترل ( 201روز) کمتر بود.
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ادامۀ جدول  -1خلاصهای از مطالعات انجامشده درخصوص تأثیر برنامۀ جامع گرمکردن  11+فیفا بر میزان بروز
آسیب در بازيکنان فوتبال
طول و مدت اجرای
برنامه

مؤلف /سال انتشار

نمونۀ آماری

استیفن و همکاران
()23( )2313

مجموع  314فوتبالیست
زن (سن 11ـ 13سال)
در سه گروه کنترل
( 134بازیکن) ،گروه
مداخله با نظارت جامع
مربی ( 120بازیکن) و
گروه مداخله با نظارت
معمولی ( 121بازیکن)

 5/4ماه طول تمرین،
3ـ 2بار در هفته

سولیگارد و همکاران
()10( )2313

 64تیم با 1344
فوتبالیست زن (سن
17ـ 13سال) و  64مربی
در فصل  2337نروژ در
سه گروه پذیرش بالای
برنامه ( 17تیم؛ 342
بازیکن) ،پذیرش متوسط
برنامه ( 11تیم؛ 341
بازیکن) و پذیرش پایین
برنامه (17تیم؛ 342
بازیکن)

هشت ماه طول تمرین،
سهبار در هفته

 2720فوتبالیست زن
(سن 17ـ 13سال) از
 124باشگاه فوتبال نروژ
در دو گروه مداخله (64
باشگاه؛  1344بازیکن) و
کنترل ( 63باشگاه؛ 137
بازیکن)

یک فصل طول تمرین،
سهبار در هفته

سولیگارد و همکاران
()13( )2331

نتايج
تیمها در گروههای مداخله با نظارت جامع
مربی بر بازیکنان و مداخله با نظارت
معمولی بهترتیب  12و هشت درصد تبعیت
بالاتری نسبت به انجام برنامۀ  11+نسبت به
تیمهای گروه کنترل داشتند .ریسک آسیب
در بازیکنانی که تبعیت بالایی نسبت به
انجام برنامۀ  11+داشتند بهمیزان  47درصد
(همۀ آسیبها) و  51درصد (آسیبهای
اندام تحتانی) نسبت به بازیکنانی که تبعیت
پایینی نسبت به برنامه داشتند ،کمتر بود؛
البته این تفاوت بینگروهی بهلحاظ آماری
معنادار نبود.

مربیانی که تمرینات پیشگیری از آسیب را
بهکار برده بودند؛ تیمهای آنها  56درصد
آسیب کمتری را نشان دادند .همچنین،
میزان ریسک آسیب در گروهی که پذیرش
بالایی از برنامه داشتند نسبت به بازیکنانی
که پذیرش متوسطی از برنامه داشتند34 ،
درصد کمتر بود.

بهطورکلی ،میزان بروز آسیب در گروه
مداخله نسبت به گروه کنترل بهمیزان 32
درصد کاهش معناداری داشت .همچنین،
آسیبهای ناشی از استفادۀ بیشازحد
بهمیزان  43درصد و آسیبهای شدید
بهمیزان  54درصد در این گروه نسبت به
گروه کنترل کمتر بود؛ اما علیرغم اینکه
آسیبهای حاد و آسیبهای اندام تحتانی
در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل
کمتر بود ،بهلحاظ آماری معنادار نشد .در
این مطالعه میزان پذیرش برنامه ازسوی
نمونههای پژوهش  77درصد بهدست آمد.
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ادامۀ جدول  -1خلاصهای از مطالعات انجامشده درخصوص تأثیر برنامۀ جامع گرمکردن  11+فیفا بر میزان بروز
آسیب در بازيکنان فوتبال
مؤلف /سال انتشار

نمونۀ آماری

طول و مدت اجرای
برنامه

زارعی و علیزاده
()33( )1305

 013فوتبالیست مرد
جوان از  34تیم فوتبال
ایران در دو گروه مداخله
( 11تیم؛  435بازیکن) و
کنترل ( 17تیم؛ 576
بازیکن)

 33هفته طول تمرین

زارعی و همکاران
()35( )1305

 013فوتبالیست مرد
جوان (10ـ 14سال) از
 34تیم فوتبال ایران در
دو گروه مداخله (11
تیم؛  435بازیکن) و
کنترل ( 17تیم؛ 576
بازیکن)

 33هفته طول تمرین،
حداقل دو جلسه در
هفته

نتايج
بازیکنان گروه مداخله ( 15/1آسیب در هر
هزار ساعت) بهطور معناداری کمتر از گروه
کنترل ( 25/3آسیب در هر هزار ساعت)
دچار آسیبدیدگی شده بودند .همچنین،
آسیبهای زمان تمرین و مسابقه،
آسیبهای حاد ،استفادۀ بیشازحد و
آسیبهای مجدد در گروه مداخله بهطور
معناداری کمتر از گروه کنترل بود.
بروز آسیبهای مچ پا در گروه مداخله
( 3/64آسیب در هر هزار ساعت) بهطور
معناداری کمتر از گروه کنترل (6/15
آسیب در هر هزار ساعت) بود .همچنین،
بین بروز آسیبهای مچ پا در زمان تمرین و
مسابقه بین دو گروه تفاوت معناداری
مشاهده نشد.
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جدول  -9خلاصهای از مطالعات انجامشده درخصوص تأثیر برنامۀ جامع گرمکردن  22+فیفا بر ريسکفاکتورهای
مرتبط با آسیب
طول و مدت اجرای
برنامه

مؤلف /سال انتشار

نمونۀ آماری

ایمپلایزری و همکاران
()11( )2313

 11فوتبالیست مرد
آماتور ( 25سال) در دو
گروه مداخله (52
بازیکن) و کنترل (30
بازیکن)

استیفن و همکاران
()16( )2313

 226فوتبالیست زن
(11ـ 13سال) در سه
گروه کنترل (13
بازیکن) ،گروه مداخلۀ
منظم با تمرکز بر مربی
( 61بازیکن) و گروه
مداخلۀ جامع با تمرکز
بر بازیکن ( 71بازیکن)

 5/4ماه طول تمرین،
 2-3بار در هفته

 36فوتبالست حرفهای
مرد (23ـ 17سال) در
سه گروه مداخلۀ 11+
( 12بازیکن) ،مداخلۀ
هارمونی ( 12بازیکن) و
کنترل ( 12بازیکن)

دو ماه طول تمرین،
سهبار در هفته

دانشجو و همکاران
()21( )2313

نه هفته طول تمرین،
سهبار در هفته

نتايج
بهبود معناداری در قدرت اسنتریک و
کانسنتریک عضلات فلکسور ران در گروه
مداخله نسبت به گروه کنترل مشاهده شد؛
اما در رابطه با سایر متغیرها از جمله
تعادل پویا ،زمان پایداری و ثبات ناحیۀ
مرکزی بدن ،تفاوت معناداری در گروه
مداخله نسبت به گروه کنترل وجود
نداشت.
در رابطه با تعادل پویا تفاوت معنادری بین
سه گروه مشاهده شد؛ بهطوریکه در گروه
مداخلۀ جامع با تمرکز بر بازیکن نسبت به
گروه کنترل افزایش معناداری وجود
داشت.
در گروه  11+اوج گشتاور انقباض
کانسنتریک عضلات چهارسرران در پای
برتر بهمیزان  27/7درصد در 333°·s-1
بهطور معناداری افزایش یافت .همچنین،
اوج گشتاور انقباض کانسنتریک عضلات
همسترینگ بهمیزان  21/5 ،22و 22/1
درصد بهترتیب در  113°·s-1 ،63°·s-1و
 333 °·s-1در پای برتر و  22/3و 14/7
درصد در 63°·s-1و  113°·s-1در پای
غیربرتر افزایش یافت .در رابطه با قدرت
کانسنتریک عضلات همسترینگ نیز بین
گروه  11+و کنترل در پای برتر و غیربرتر
تفاوت معناداری مشاهده شد.
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تأثیر برنامهی جامع گرم کردن  + 22فیفا ...
ادامۀ جدول  -9خلاصهای از مطالعات انجامشده درخصوص تأثیر برنامۀ جامع گرمکردن  22+فیفا بر
ريسکفاکتورهای مرتبط با آسیب
مؤلف /سال انتشار

نمونۀ آماری

طول و مدت اجرای
برنامه

دانشجو و همکاران
()20( )2313

 36فوتبالیست حرفهای
مرد (23ـ 17سال) در
سه گروه مداخلۀ 11+
( 12بازیکن) ،مداخلۀ
هارمونی ( 12بازیکن) و
کنترل ( 12بازیکن)

دو ماه طول تمرین،
سهبار در هفته

 36فوتبالیست حرفهای
مرد (23ـ 17سال) در
سه گروه مداخلۀ 11+
( 12بازیکن) ،مداخلۀ
هارمونی ( 12بازیکن) و
کنترل ( 12بازیکن)

دو ماه طول تمرین،
سهبار در هفته

 36فوتبالیست حرفهای
مرد (23ـ 17سال) در
سه گروه مداخلۀ 11+
( 12بازیکن) ،مداخلۀ
هارمونی ( 12بازیکن) و
کنترل ( 12بازیکن)

دو ماه طول تمرین،
سهبار در هفته

 23فوتبالیست مرد
( 22سال)

 13هفته طول تمرین،
سهبار در هفته

دانشجو و همکاران
()26( )2312

دانشجو و همکاران
()24( )2312

بریتو و همکاران
()23( )2313

نتايج
پس از تمرین و درمقایسه با گروه کنترل،
قدرت عضلات چهارسرران پای برتر گروه
 11+بهمیزان  10/7و  57/1درصد
بهترتیب در زوایای  63°و  03°و در پای
غیربرتر بهمیزان  34/3 ،16و  71/1درصد
بهترتیب در زوایای  63° ،33°و  03°از
فلکشن زانو بهطور معناداری افزایش یافت.
همچنین ،قدرت عضلات همسترینگ در
پای برتر این گروه بهمیزان  25/1و 10/1
درصد بهترتیب در زاویۀ  33°و  63°و در
پای غیربرتر بهمیزان 13/7 ،21/7و 71/1
درصد بهترتیب در زوایای  33°و  63°از
فلکشن زانو بهطور معناداری افزایش یافت.
پس از تمرین میزان  DCRدر پای برتر و
غیربرتر گروه  11+بهترتیب تا  53و 33
درصد کاهش یافت .همچنین ،تفاوت
معناداری بین گروه  11+با گروه کنترل در
پای برتر و غیربرتر مشاهده شد؛ اما در
رابطه با  FSRتفاوت معنادری بین گروهها
بهدست نیامد.
پس از تمرین و درمقایسه با گروه کنترل،
میزان خطای حس عمقی پای برتر در
گروه  11+در فلکشن  54°و  63°زانو
کاهش یافت؛ اما تعادل ایستا با چشمان باز
و بسته و تعادل پویا بهطور معناداری
افزایش داشت.
برنامۀ تمرینی  11+بهطور معناداری نسبت
معمول قدرت عضلات همسترینگ به
چهارسرران ( )H/Qرا در  63°/sبهمیزان
 15/1درصد و نسبت کنترل داینامیک
( )DCRرا بهمیزان  13/1درصد در پای
غیربرتر افزایش داد.
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ادامۀ جدول  -9خلاصهای از مطالعات انجامشده درخصوص تأثیر برنامۀ جامع گرمکردن  22+فیفا بر
ريسکفاکتورهای مرتبط با آسیب
طول و مدت اجرای
نتايج
نمونۀ آماری
مؤلف /سال انتشار
برنامه
 66فوتبالیست مرد
برنامۀ  11+میزان تعادل پویای بازیکنان
نوجوان (16ـ 15سال)
 33هفته طول تمرین،
زارعی و همکاران
نوجوان فوتبال را بهطور معناداری بهبود
در دو گروه مداخله
حداقل دوبار در هفته
()12( )1303
میبخشد.
( 35بازیکن) و کنترل
( 32بازیکن)
پس از تمرین تفاوت معناداری در حداکثر
گشتاور عضلات چهارسرران در گروه
 25فوتبالیست حرفهای
مداخله و کنترل در زاویۀ  63° ،33°و
مرد (سن  10سال) در
دو ماه طول تمرین،
صادقیپور و همکاران
 03°مشاهده شد؛ اما در حداکثر گشتاور
دو گروه مداخله (12
سهبار در هفته
()33( )1301
عضلات همسترینگ بین دو گروه در
بازیکن) و کنترل (12
زوایای مذکور تفاوت معناداری وجود
بازیکن)
نداشت.
جدول  .1خلاصهای از مطالعات انجامشده درخصوص تأثیر برنامۀ جامع گرمکردن  22+فیفا بر اجرا و شاخصهای
فیزيولوژيکی بازيکنان فوتبال
مؤلف /سال انتشار

بیزینی و همکاران
()17( )2313

دانشجو و همکاران
()27( )2313

نمونۀ آماری

طول و مدت اجرای
برنامه

 23مرد فوتبالیست آماتور
( 24/4سال)

اجرای برنامۀ  11+بهمدت
 23دقیقه و بررسی اثر حاد
این برنامه بر عملکرد و
برخی از شاخصهای
فیزیولوژیکی

 36فوتبالست حرفهای
مرد (23ـ 17سال) در سه
گروه مداخلۀ 12( 11+
بازیکن) ،مداخلۀ هارمونی
( 12بازیکن) و کنترل
( 12بازیکن)

دو ماه طول تمرین ،سهبار
در هفته

نتايج
تفاوت معناداری در تمامی متغیرها شامل:
میزان لاکتاک ،حداکثر اکسیژن مصرفی ،دمای
مرکزی بدن ،تعادل پویا ،افزایش نیرو و انقباض
ارادی عضلات چهارسرران ،پرش اسکات ،پرش
با حرکت متقابل ،سفتی عضلانی ،چابکی و
دوی سرعت  23متر مشاهده شد.
افزایش معناداری در چابکی ( 4/5درصد)،
مهارت و دقت در ضربۀ پیاپی توپ به دیوار
( 4/2درصد) و پرش عمودی ( 3/7درصد) در
گروه مداخله مشاهده شد؛ اما اختلاف در
سرعت  13متر با توپ و بدون توپ و دوی 23
متر سرعت معنادار نبود .شایان ذکر است که
در رابطه با این متغیرها بین گروه  11+و گروه
کنترل تفاوت معناداری مشاهده شد.
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ادامۀ جدول  .1خلاصهای از مطالعات انجامشده درخصوص تأثیر برنامۀ جامع گرمکردن  22+فیفا بر اجرا و
شاخصهای فیزيولوژيکی بازيکنان فوتبال
مؤلف /سال انتشار

ایمپلایزری و همکاران
()11( )2313

نمونۀ آماری
 11فوتبالیست مرد
آماتور در دو گروه
مداخله ( 52بازیکن) و
کنترل ( 30بازیکن)

استیفن و همکاران
()16( )2313

 226فوتبالیست زن
(11ـ 13سال) در سه
گروه کنترل (13
بازیکن) ،مداخلۀ منظم
با تمرکز بر مربی (61
بازیکن) و مداخلۀ
جامع با تمرکز بر
بازیکن ( 71بازیکن)

زارعی و همکاران
()34( )1304

 12فوتبالیست نوجوان
مرد (16ـ 15سال) از
چهار باشگاه ایران در
دو گروه مداخله (52
بازیکن) و کنترل (53
بازیکن)

طول و مدت اجرای
برنامه

نه هفته طول تمرین،
سهبار در هفته

 5/4ماه طول تمرین،
3ـ 2بار در هفته

 33هفته طول تمرین

نتايج
بهبود معناداری در دوی سرعت  23متر
در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل
مشاهده شد؛ اما در رابطه با سایر متغیرها
از جمله پرش عمودی و چابکی بین دو
گروه تفاوت معناداری وجود نداشت.

در رابطه با پرش عمودی تفاوت معنادری
بین سه گروه مشاهده نشد.

برنامه  11+بهطور معناداری پرش عمودی
و توان بیهوازی اندام تحتانی بازیکنان
گروه مداخله را نسبت به گروه کنترل
افزایش داد؛ اما تفاوت معناداری بین دو
گروه در چابکی ،سرعت ،توانایی هوازی و
استقامت در فعالیتهای تناوبی،
انعطافپذیری و مهارت در دریبلینگ بین
دو گروه مشاهده نشد.
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جدول  -1خلاصهای از مطالعات انجامشده درخصوص تأثیر برنامۀ جامع گرمکردن  22+فیفا بر فعالیت عضلات
مختلف بدن
مؤلف /سال
انتشار

ویتاکر و امری
()25( )2315

ناکاز و همکاران
()32( )2313

نمونۀ آماری

 23فوتبالست زن
نوجوان (سن 16ـ15
سال) در دو گروه
کنترل ( 11بازیکن) و
مداخله ( 12بازیکن)

 13مرد سالم با
میانگین سنی  33سال
در دو گروه کنترل
(پنج نفر) و مداخله
(پنج نفر)

مداخله
پیش از شروع فصل ،مربیان نمونههای
گروه مداخله از طریق برگزاری کارگاههای
آموزشی با برنامۀ  11+آشنا شدند و یک
فیزیوتراپ هنگام اجرای برنامه در کنار
زمین آنها را راهنمایی میکرد؛ اما گروه
کنترل نه راهنمایی برای اجرای برنامه
داشت و نه به مربیان آنها آموزش داده
شد .با استفاده از اندازهگیریهای
سونوگرافی دوطرفه ،ضخامت مجموعۀ
عضلات شکمی ،عضلات مولتیفیدوس،
عضلات سرینی میانی و کوچک و عضلۀ
پهن داخلی درحالت استراحت پیش از
شروع فصل و پس از پایان آن اندازهگیری
گشت .همچنین ،پارامترهای عضلات
شکمی درطول بالاآوردن مستقیم پا (تست
 )SLRو عضلات سرینی طی ابداکشن ران
بررسی گردید.
افراد گروه کنترل بهمدت  23دقیقه
درحالت نشسته قرار گرفتند و سپس،
 37MBqاز -Fفلورودواکسی گلوکز ()FDG
بهصورت داخل وریدی تزریق گردید و
آنها بهمدت  54دقیقه درحالت نشسته
باقی ماندند .سپس ،گروه مداخله بخش
دوم برنامۀ  +11را بهمدت  23دقیقه انجام
داد و پس از آن  FDGتزریق گردید و
آنها بهمدت  24دقیقه استراحت نمودند.
سپس 43 ،دقیقه پس از تزریق ،تصاویر
تموگرافی از دو گروه گرفته شد و مناطق
موردنظر در  33عضله مشخص شدند.

نتايج

برنامۀ  11+با تغییرات در
کنترل عصبی ـ عضلانی در
عضلات مولتیفیدوس همراه
است.

در گروه مداخله میزان
تجمع  FDGدر عضلات
راست شکمی ،سرینی
میانی و سرینی کوچک
نسبت به گروه کنترل
بهطور معناداری بیشتر بود؛
عضلات
بهعبارتدیگر،
ابداکتور ران و راست شکمی
در بخش دوم برنامۀ 11+
فعال بودند.
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بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،مرور مطالعاتی است که تأثیر برنامۀ جامع گرمکردن  11+فیفا را بر پیشگیری از
آسیب ،ریسک فاکتورهای مرتبط با آسیب ،اجرای بازیکنان فوتبال و فعالیت عضلات مختلف بدن هنگام
اجرای برنامه موردبررسی قرار دادهاند .همچنین ،به چالشهای پیشروی برنامۀ  11+نیز پرداخته شده
است .نتایج نشان داد که از  13مطالعهای که تأثیر برنامۀ  11+را بر میزان بروز آسیب موردبررسی قرار
داده بودند ،نه مورد کاهش میزان بروز آسیب را گزارش کردهاند (14،35،33،31،23،22،10ـ)13؛
درحالیکه یک مطالعه کاهش قابلملاحظهای را در بروز آسیب ثبت نکرده است ( .)31بهطورکلی،
تیمهایی که برنامۀ  11+فیفا را اجرا کرده بودند ،حدود  33تا  73درصد با آسیبهای حاد و آسیبهای
ناشی از پرکاری کمتری در اندام تحتانی مواجه شده بودند ( .)13،15،10،22،23،31در این رابطه ،در
برخی از مطالعات انجامشده میزان پذیرش و اجرای برنامۀ  11+فیفا مهم ارزیابی شده و بهعنوان عاملی
مهم در موفقیت برنامه درجهت پیشگیری از آسیب مطرح شده است .درحقیقت ،در این مطالعات ریسک
آسیب در بازیکنانی که تعهد بالاتری نسبت به انجام برنامه داشتهاند ،کمتر بوده است ( .)13،16،10در
این ارتباط ،بارنگو 1و همکاران ( )2315در پژوهش خود یکی از دلایل احتمالی شکستخوردن برنامۀ
 11را پذیرش پایین این برنامه ازسوی بازیکنان و مربیان فوتبال دانستهاند ( .)36همچنین ،استیفن 2و
همکاران ( )2331گزارش کردند که تیمهای گروه تجربی درطول نیم فصل اول در  63درصد از جلسات
تمرینات خود برنامۀ  11را اجرا نمودهاند؛ درحالیکه در هفتههای پایانی فصل ،کمتر از یک چهارم تیمها
بهمدت  23جلسه این تمرینات را اجرا کرده بودند و این مسأله یکی از دلایل عدم تفاوت در میزان بروز
آسیبهای گروه مداخله نسبت به گروه کنترل میباشد ()37؛ درنتیجه ،عدم وجود اثرات پیشگیرانه از
آسیب برنامۀ  11+فیفا در مطالعۀ هامز 3و همکاران ( )2313احتمالاً ناشی از فراوانی کلی پایینتر
جلسات تمرینی بازیکنان بوده است ( .)21درهرحال ،بیشتر مطالعات انجامشده کاهش آسیب را در
بازیکنان آماتور مرد و زن که برنامۀ تمرینی را بهصورت منظم (بهشکل 3ـ 2بار در هفته) اجرا کردهاند،
نشان دادهاند ( .)13-14،31،23،22،10نتایج بهدستآمده از این مطالعات با یافتههای والدن 5و همکاران
( )2312همخوانی دارد .در این پژوهش گزارش شده است که برنامۀ گرمکردن عصبی ـ عضلانی شامل
شش تمرین مختلف برای تنه و اندام تحتانی همراه با تمرینات پرش ـ فرود ،بهطور معناداری میزان بروز
آسیبهای رباط  ACLرا در زنان فوتبالیست نوجوان کاهش میدهد ( .)31همسو با این نتایج ،کیانی و
همکاران ( )2313نیز در پژوهش خود به بررسی اثر برنامۀ هارمونی بر پیشگیری از آسیبهای زانو در
1. Barengo
2. Steffen
3. Hammes
4. Walden
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دختران نوجوان  13تا  10سالۀ سوئدی پرداختند .برنامۀ هارمونی یک پروتکل چندوجهی بوده و از
بسیاری جهات شبیه به برنامۀ  11+فیفا میباشد؛ زیرا ،اهداف کلی آن شامل :آموزش و افزایش آگاهی
ورزشکاران نسبت به خطرات آسیبهای ورزشی ،بهبود الگوهای حرکتی ،افزایش قدرت و تعادل و
کاهش آسیبهای زانو است و دربرگیرندۀ پنج بخش گرمکردن ،فعالسازی عضلانی ،تعادل ،قدرت و
ثبات مرکزی بدن میباشد که برای  23تا  24دقیقه فعالیت بهصورت سه جلسه در هفته درخلال
فعالیتهای گرمکردن در نظر گرفته شده است .در پژوهش اخیر مشخص شد که برنامۀ هارمونی میزان
بروز آسیبهای زانو را بهمیزان  77درصد و آسیبهای غیربرخوردی را بهمیزان  03درصد در بین
بازیکنان دختر نوجوان کاهش داده است ()30؛ بنابراین ،برنامۀ جامع گرمکردن  11+فیفا میزان
آسیبهای حاد اندام تحتانی و آسیبهای ناشی از استفادۀ بیشازحد را در فوتبالیستهای جوان آماتور
کاهش میدهد؛ بااینحال ،مطالعات بیشتری لازم است تا تأثیر این برنامه را در جمعیتهای متنوعتر
بهویژه زنان ،کودکان ،افراد میانسال و مسن و داوران فوتبال موردبررسی قرار دهد .در این رابطه ،بهویژه
در ارتباط با کودکان زیر  15سال ،کمبود مطالعات درخصوص آسیبها و پیشگیری از آنها بهچشم
میخورد ( .)51،53دراینراستا ،فاد 1و همکاران ( )2313در پژوهش خود به توسعه و تطبیق برنامۀ 11+
فیفا برای کودکان پرداختند که درحالحاضر کمیتۀ پزشکی فیفا درحال مطالعۀ این برنامه در چهار
کشور اروپایی بوده و نتایج این مطالعات در آینده به چاپ خواهد رسید ( .)53ازسویدیگر ،کمبود
مطالعات درخصوص بازیکنان میانسال و مسن نیز احساس میشود .اخیراً ،برنامۀ  11+در ارتباط با
فوتبالیستهای مرد بالای  53سال نیز موردبررسی قرار گرفته است که نتایج این پژوهش نشاندهندۀ
کاهش اندکی در میزان آسیبهای این گروه میباشد .باید عنوان کرد که تعداد جلسات تمرینی کم و
پذیرش پایین برنامه ازسوی نمونههای آماری (اجرای برنامه بهصورت یکبار در هفته) از جمله عوامل
محدودکنندۀ مهم در این پژوهش بود ( .)21داوران نیز بهویژه در سطوح حرفهای فوتبال ،بخش
قابلتوجهی از بار تمرین و مسابقات فوتبال را برعهده دارند و از آسیبهای اندام تحتانی رنج میبرند
( .)53،52برایناساس ،با توجه به آسیبهای اختصاصی داوران فوتبال ( )53،52و موفقیت برنامۀ 11+
فیفا در پیشگیری از آسیب ،این برنامۀ تمرینی برای داوران و کمکداوران 2ایجاد شده و از سال ()2313
در اختیار کشورهای عضو قرار گرفته است ( .)55درحالحاضر ،یک تیم مطالعاتی بهدنبال اثربخشی این
برنامه بر کاهش آسیبهای داوران حاضر در سطوح مختلف لیگهای ایتالیا میباشد که نتایج آن در
آینده منتشر خواهد شد ( .)55علاوهبر موارد ذکرشده ،متأسفانه تأثیر برنامۀ جامع گرمکردن  11+فیفا بر

1. Faude
2. FIFA 11+ Referee

تأثیر برنامهی جامع گرم کردن  + 22فیفا ...

220

کاهش آسیبدیدگی بازیکنان فوتبال در سطوح حرفهای موردبررسی قرار نگرفته است؛ ازاینرو ،لازم
است مطالعاتی در این مورد صورت پذیرد.
در ارتباط با ریسکفاکتورهای مرتبط با آسیب ،نتایج نشان داد که مطالعات صورتگرفته تأثیر برنامۀ
 11+را بر برخی از ریسکفاکتورهای داخلی مرتبط با آسیب از جمله قدرت عضلات چهارسرران و
همسترینگ ،نسبت قدرت عضلات همسترینگ به چهارسرران (نسبت قدرت سنتی و پویا ،)1حس عمقی
مفصل زانو ،تعادل پویا و ایستا ،انعطاف مفصل ران ،زمان پایداری و ثبات ناحیۀ مرکزی بدن را
موردبررسی قرار دادهاند که براساس نتایج بهدستآمده از این مطالعات ،برنامۀ  11+فیفا منجر به بهبود
معنادار متغیرهای مذکور در بازیکنان آماتور و حرفهای فوتبال میشود
(.)12،16،11،23،24،26،21،20،33
قدرت عضلانی ضعیف بهعنوان یک عامل مستعدکنندۀ ورزشکار برای مواجهشدن با آسیب معرفی شده
است ( .)54همچنین ،تفاوت در قدرت عضلات دو طرف بدن بین پای برتر و غیربرتر و یا عدم تعادل در
قدرت عضلات اطراف یک مفصل ،یکی از مهمترین عوامل خطرساز داخلی مرتبط با آسیبهای ورزشی
میباشد ( .)23برایناساس و با توجه به اهمیت موضوع ،عمدۀ مطالعات انجامشده در ارتباط با برنامۀ
 11+فیفا بر قدرت عضلات چهارسرران و همسترینگ و نسبت قدرت عضلات همسترینگ به چهارسرران
تمرکز یافتهاند (33ـ .)21،11،23،26براساس این مطالعات ،این برنامۀ تمرینی قادر است اوج گشتاور
قدرت عضلات همسترینگ و چهارسرران در زوایای مختلف و همچنین ،میزان ( DCRانقباض اکسنتریک
عضلات همسترینگ به انقباض کانسنتریک عضلات چهارسرران )2را در پای برتر و غیربرتر بازیکنان مرد
فوتبال بهبود بخشد (33ـ .)21،11،23،26متأسفانه در رابطه با متغیرهای مذکور ،پژوهشی بر روی زنان
فوتبالیست صورت نگرفته است؛ این درحالی است که خطر مواجهشدن با آسیبهای زانو و بهیژه
پارگیهای رباط  ACLدر زنان فوتبالیست ،چهار تا شش برابر بیشتر از همتایان مرد آنها گزارش شده
است ( .)56دراینراستا ،هرچند که سولیگارد و همکاران ( )2331در پژوهش خود نشان دادند که برنامۀ
 11+فیفا ریسک آسیبهای زانو را در دختران فوتبالیست بهمیزان  54درصد کاهش میدهد؛ اما
مشخص نمیباشد که این میزان کاهش آسیبهای زانو به کنترل کدام ریسکفاکتور مرتبط بوده است
( .)13علاوهبراین ،مطالعات گزارش کردهاند که عدم تعادل در قدرت عضلات همسترینگ و چهارسرران
یکی از ریسکفاکتورها و عوامل تعیینکنندۀ آسیبهای زانو و نسبت پایین قدرت عضلات همسترینگ
به چهارسرران است که منجر به آسیبهای قابلملاحظهای در ناحیۀ زانو میشود ()57،13؛ بنابراین،
بهنظر میرسد با توجه به اینکه یکی از مؤلفههای برنامۀ  11+فیفا تمرینات همسترینگ نوردیک است،
1. Conventional Strength Ration & Dynamic Control Ratio
)2. Dynamic Strength Control Ratio (DCR
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خطر آسیبهای زانو در بازیکنانی که این برنامه را دنبال کنند ،کاهش مییابد .همانطور که بیان شد،
برنامۀ  11+فیفا یک برنامۀ چندجانبه است که علاوهبر تمرینات همسترینگ نوردیک ،تمرینات قدرتی،
تعادلی ،پایداری ناحیۀ مرکزی بدن و پلایومتریک همراه با آموزش تکنیکهای بیومکانیکی صحیح هنگام
فرود ،حرکات برشی و فعالیتهای پرشی را نیز شامل میشود که هرکدام از این تمرینات میتوانند
مناسب بوده و در کاهش ریسک آسیبهای اندام تحتانی مؤثر باشند؛ اما تاکنون مشخص نشده است که
کدامیک از مؤلفههای تمرینی برنامه تأثیر بیشتری بر کاهش آسیب دارند و یا اینکه آیا اثرات آنها در
ترکیب با یکدیگر نمود مییابد یا خیر؟ بنابراین ،پیشنهاد میشود در مطالعات آینده این مسأله مدنظر
قرار گیرد ()36،13؛ هرچند بارنگو و همکاران ( )2315معتقد هستند که تعیین مهمترین تمرین از میان
تمرینات ارائهشده در برنامۀ  11+فیفا در کاهش ریسک آسیب غیرممکن است (.)36
حس عمقی و تعادل نیز از جمله ریسکفاکتورهای مهم داخلی مرتبط با آسیب میباشند که در
برنامههای با رویکرد پیشگیرانه باید مدنظر قرار گیرند .براساس مرور صورتگرفته ،تنها یک پژوهش به
بررسی اثر برنامۀ  11+فیفا بر حس عمقی مفصل زانو پرداخته است که نتایج آن نشان میدهد هشت
هفته اجرای برنامۀ  11+بهطور معناداری میزان خطای حس عمقی پای برتر را در زاویۀ  54و  63درجه
بهترتیب بهمیزان  2/1و  1/7درصد کاهش داده است؛ اما در زاویۀ  33درجه در پای برتر و همچنین در
زوایای مذکور در پای غیربرتر ،کاهش خطای حس عمقی معنادار نمیباشد ( .)24حس عمقی یک عامل
مهم و کلیدی در ایجاد پایداری عملکردی در بازی فوتبال است ( .)34هابسچر 1و همکاران ( )2313در
یک مطالعۀ مروری سیستماتیک با بررسی هفت مطالعه با روش پژوهش مناسب ،تأثیر تمرینات حس
عمقی را بر کاهش میزان بروز آسیبهای حاد مفصل زانو و آسیبهای لیگامنتی مفصل مچ پا معنادار
توصیف نمودند ( .)50از جمله دلایل احتمالی بهبود حس عمقی بهدنبال تمرینات عصبی ـ عضلانی
(مانند برنامۀ  11+فیفا) این است که این تمرینات تمرکز مغز بر حسهای عمقی را در جلسات ابتدای
برنامه بهصورت هوشیارانه و در جلسات پایانی بهصورت ناخودآگاه افزایش میدهد ( .)43همچنین
درطول گرمکردن ،افزایش خواص ویسکوالاستیک بافتهای عضلانی و حرارت بدن همراه با بهبود
اکسیژنرسانی منجر به افزایش حساسیت گیرندههای مکانیکی میشود ( )41که این تغییرات عملکرد
گیرندههای مکانیکی و حساسیت حرکتی آنها را بهبود میبخشد ()41؛ درنتیجه ،ممکن است برنامۀ
 11+فیفا دارای پتانسیل بهبود حس عمقی مفاصل اندام تحتانی بازیکنان فوتبال باشد؛ اما با توجه به
اینکه تنها یک پژوهش در این رابطه صورت گرفته است ( ،)34لزوم مطالعات بیشتر جهت نتیجهگیری
دراینخصوص ضروری بهنظر میرسد.

1. Hubscher
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در رابطه با اثر برنامۀ  11+فیفا بر تعادل نیز براساس مطالعۀ مروری حاضر مشاهده شد که از چهار
پژوهش صورتگرفته ،سه مورد اثر برنامه را معنادار دانسته ( )24،16،12و یک مطالعه آن را غیرمعنادار
گزارش کرده است ( .)11پژوهشگران میزان بروز آسیب در بازیکنان فوتبال با تعادل ضعیف را تقریباً
چهاربرابر بازیکنان با تعادل طبیعی گزارش کردهاند ( .)42بهکارگیری تمرینات عصبی ـ عضلانی بهطور
بالقوه با توجه به تأثیری که این برنامهها بر توسعۀ تعادل و حس عمقی دارند ،اقدام پیشگیرانۀ بسیار
مؤثری برای کاهش ریسک آسیب میباشد که در مطالعات متعددی به این امر اشاره شده است (،45
 .)43 ،43دراینراستا ،چندین پژوهش نشان دادهاند که برنامههای تمرینی عصبی ـ عضلانی مختلف،
تأثیر معناداری بر بهبود تعادل ایستا ( ،)44تعادل پویا ( )42و حس عمقی ( )41بازیکنان فوتبال دارد.
ازسویدیگر ،عوامل مختلفی میتواند سبب اثربخشی برنامۀ  11+بر بهبود تعادل ایستا و پویای بازیکنان
فوتبال گردد و این برنامه مؤلفههایی از تمرینات تعادلی ،قدرتی ،ثبات مرکزی و کنترل عصبی ـ عضلانی
را شامل میشود ()13؛ بنابراین ،توسعۀ قدرت عضلانی ،بهبود ثبات ناحیۀ مرکزی ،افزایش حس عمقی
اندام تحتانی و بهبود کنترل عصبی ـ عضلانی بازیکنان فوتبال از جمله اهداف برنامۀ  11+فیفا است که
تمامی این فاکتورها در بهبود تعادل بازیکنان مؤثر میباشد (.)24،13
درخصوص تأثیرات برنامۀ  11+فیفا بر بهبود تعادل این سؤال مطرح است که چرا با توجه به بهبود
تعادل در بازیکنانی که برنامۀ  11+فیفا را دنبال کردهاند ،تفاوت معناداری بین میزان بروز آسیبهای مچ
پای آنها و بازیکنان گروه کنترل در مطالعات صورتگرفته مشاهده نمیشود؟ ()21،15،13؛ این
درحالی است که ضعف در تعادل و کاهش حس عمقی از جمله مهمترین دلایل بروز آسیبهای مچ پا
گزارش شده است و در مطالعات متعددی کاهش میزان بروز آسیبهای مچ پا را متعاقب اجرای
برنامههای پیشگیرانه از آسیب با هدف بهبود تعادل در بازیکنان نشان شده است (41ـ .)46علت این
تناقض میتواند تفاوت در نوع تمرینات ارائهشده در مطالعات مذکور باشد .اگرچه در برنامۀ  11+فیفا
تمرینات مؤثری بر فاکتور تعادل گنجانده شده است؛ اما تنها یک تمرین ایستادن بر روی یک پا بهطور
اختصاصی برای بهبود تعادل و حس عمقی در نظر گرفته شده است که با توجه به میزان پیشرفت
بازیکنان در سه سطح سختی انجام میشود .لازمبهذکر است که هر سه سطح تمرین بر روی سطح زمین
(که یک سطح پایدار است) و تنها برای حدود دو دقیقه اجرا میشود؛ اما سایر مطالعات ذکرشده،
تمرینات تعادلی را بر روی سطوح ناپایداری همچون تختههای تعادل ،دیسکهای مچ پا و فومها برای
حداقل پنج دقیقه در روز اجرا نمودهاند (.)46،41
در رابطه با تأثیر برنامۀ جامع گرمکردن  11+فیفا بر اجرا و برخی از شاخصهای فیزیولوژیک بازیکنان
فوتبال ،نتایج نشان داد که این برنامه تأثیر معناداری بر بهبود سرعت ( ،)27،11،17مهارت در دریبل
سرعتی ،مهارت در دقت شوت ( ،)27میزان لاکتاک ،حداکثر اکسیژن مصرفی ،دمای مرکزی بدن،
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افزایش نیرو و انقباض ارادی عضلات چهارسر ران ،پرش اسکات و پرش با حرکت متقابل بازیکنان دارد
( .)17باید عنوان نمود که در رابطه با بهبود چابکی بازیکنان ،دو پژوهش بهبود معنادار ( )27،17و دو
پژوهش عدم تفاوت معنادار را گزارش کردهاند ( .)34،11همچنین ،درزمینۀ پرش عمودی نیز دو
پژوهش حاکی از بهبود معنادار ( )34،27و دو پژوهش بیانگر عدم بهبود معنادار میباشند (.)11،16
متقاعدنمودن مربیان و بازیکنان برای انجام اینگونه برنامهها تنها با هدف پیشگیری از آسیب کار بسیار
مشکلی است؛ مگر آنکه انجام این تمرینات تأثیر مثبت و مستقیمی بر اجرای بازیکنان داشته باشد
()37؛ ازاینرو ،پرسش مشترک بیشتر مربیان فوتبال پس از ارائۀ یک برنامۀ پیشگیری از آسیب به آنها
این است که "آیا چنین برنامهای اجرای بازیکنان را نیز بهبود میبخشد؟" ()55؛ زیرا ،فوتبال فعالیتی
است که نیازمند تلاشهای متناوب نسبتاً شدیدی از قبیل دوی سرعت ،پرش ،درگیریهای تنبهتن و
ضربه به توپ میباشد که تمامی اینها به کارایی سیستم عصبی ـ عضلانی؛ بهویژه اندام تحتانی بستگی
دارد و بازیکنان فوتبال نیازمند سطوح متوسط تا بالایی از توان بیهوازی و هوازی ،چابکی خوب و
مهارتهای تاکتیکی و تکنیکی هستند تا احتمال موفقیت آنها در این ورزش افزایش یابد .برای پاسخ
به نیازهای فیزیکی بازی ،مؤلفههای تمرینی از قبیل توان بیهوازی ،سرعت و چابکی باید وارد
برنامههای تمرینی بازیکنان فوتبال گردد تا علاوهبر پیشگیری از آسیب ،به بهبود اجرای ورزشی آنها نیز
کمک شود ()37،40،63؛ بنابراین ،پژوهشگران برنامههای تمرینی چندجانبهای را درقالب برنامههای
گرمکردن با هدف پیشگیری از آسیب و بهبود اجرای ورزشی طراحی کردهاند ( .)61دراینراستا ،یک
مطالعۀ مروری سیستماتیک که پژوهشهای مربوط به گرمکردن ،سرعت دویدن ،پرش و مهارت در اجرا
را طی سالهای ( )1066تا ( )2331موردبررسی قرار داده بود ،نشان داد که  70درصد ( 32مقاله) از
مقالات موردبررسی ،بهبود در ارتفاع پرش ،دوی سرعت و اجرای مهارتهای تکنیکی را نشان دادهاند؛
درحالیکه سه درصد از آنها تغییری را گزارش نکرده بودند ( .)61درهرحال ،مطالعات اولیه بر روی
اجرای بازیکنان فوتبال با استفاده از برنامۀ  11صورت گرفته است ( .)62،37دراینراستا ،کیلدینگ و
همکاران ( )2331بهبود معناداری را در توان پاها و سرعت  23متر بازیکنان فوتبال (با میانگین سنی
حدود  13سال) در پی  33جلسه برنامۀ  11گزارش کردند ()62؛ درحالیکه استیفن و همکاران
( )2331تفاوت معناداری را دررابطه با پرش عمودی ،دوی سرعت  53متر ،آزمونهای سرعت  13متر با
توپ و بدون توپ و مهارت فوتبال بین بازیکنان فوتبال دختر نوجوان (با میانگین سنی حدود  17سال)
که برنامۀ  11را بهمدت  13هفته انجام داده بودند ،با گروه کنترل گزارش نکردند ( .)37لازمبهذکر است
که این نتایج ضدونقیض یکی از دلایل توسعۀ برنامۀ  11به  11+فیفا بود .بااینوجود ،بهنظر میرسد که
انجام پنج پژوهش (یکی از این مطالعات تنها یک فاکتور را موردبررسی قرار داده است) برای نشاندادن
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اثرات برنامۀ  11+فیفا بر اجرای بازیکنان فوتبال کافی نمیباشد؛ زیرا ،نتایج این مطالعات در رابطه با
فاکتورهای مرتبط با اجرا ضدونقیض است (11،34،27ـ.)16
علاوهبراین ،بیزینی 1و همکاران ( )2313و ایمپلایزری 2و همکاران ( )2313اثر برنامۀ  11+فیفا را در
رابطه با دوی سرعت معنادار دانستند؛ اما دانشجو و همکاران ( )2313و زارعی و همکاران ( )1304آن را
غیرمعنادار توصیف کردند ( .)17،11،27،34این مسأله ممکن است ناشی از تفاوت در سطح مهارت
نمونههای موردمطالعه در این پژوهشها باشد؛ زیرا ،در پژوهش دانشجو و همکاران ( )2313نمونههای
موردمطالعه بازیکنان حرفهای فوتبال بودند ()27؛ اما در دو پژوهش دیگر نمونهها از بین بازیکنان آماتور
فوتبال انتخاب شدند ( .)17،17دراینراستا ،میتوان گفت با توجه به اینکه بازیکنان حرفهای فوتبال
ویژگیهای فیزیکی بسیار رشدیافتهای دارند؛ درنتیجه ،پیشرفت اندکی را نشان دادهاند و بهنظر میرسد
که تمرینات با بار تمرینی بیشتر و سطح پیشرفتهتر برای فوتبالیستهای حرفهای جهت پیشرفت سرعت
موردنیاز میباشد؛ درحالی که ویژگیهای فیزیکی بازیکنان آماتور به اندازۀ کافی رشد نکرده و با انجام
برنامههای تمرینی مناسب میتوان شاهد پیشرفت این ویژگیها در آنها بود ( .)63درهرحال ،بهنظر
میرسد برای بهبود سرعت بازیکنان فوتبال بهویژه در سطوح حرفهای ،اصلاح و ایجاد تغییراتی در برنامۀ
 11+فیفا ضروری باشد .ازسویدیگر ،پرش عمودی و چابکی یکی دیگر از اجراهای مهم برای بازیکنان
فوتبال بهشمار میرود .دراینزمینه ،توانایی پرش بلندتر برای زدن توپ با سر در شرایط حمله یا دفاع
بسیار مهم میباشد ( .)62چابکی نیز یک توانایی پیچیده است که به هماهنگی ،میزان تحرک سیستم
مفصلی ،تعادل داینامیک ،قدرت ،ثبات و سرعت بستگی دارد ( .)63براساس مطالعات انجامشده بهنظر
میرسد که برنامۀ  11+فیفا از مؤلفههای ضروری بهبود چابکی و پرش عمودی بازیکنان فوتبال برخوردار
میباشد؛ هرچند که برخلاف مطالعۀ زارعی و همکاران ( ،)1304دانشجو و همکاران ( ،)2313بیزینی و
همکاران ( )2313و استیفن و همکاران ( )2313تفاوت معناداری در رابطه با پرش عمودی بین گروه
کنترل و  11+فیفا گزارش نشده است ( .)16،17،27،34دراینراستا ،ایمپلایزری و همکاران ( )2313در
پژوهش خود تفاوت معناداری را در رابطه با پرش عمودی و چابکی بین دو گروه کنترل و  11+فیفا
مشاهده نکردند ( .)11این تفاوتها در نتایج مطالعات صورتگرفته میتواند به عواملی از قبیل تعداد
جلسات تمرینی ،جنس ،سن و سطح مهارت بازیکنان موردمطالعه مربوط باشد؛ بنابراین ،با توجه به
عوامل ذکرشده پیشنهاد میشود که مطالعات بیشتری دراینخصوص صورت پذیرد.
علاوهبراین ،در ارتباط با تأثیر برنامۀ جامع گرمکردن  11+فیفا بر فعالیت عضلات مختلف بدن ،نتایج
نشان داد که مطالعات محدودی فعالیت عضلات را حین اجرای برنامۀ  11+موردبررسی قرار دادهاند.
1. Bizzini
2. Impellizzeri
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دراینزمینه ،ناکاز 1و همکاران ( )2313افزایش تجمع -Fفلورودواکسی گلوکز ( )FDGدر عضلات راست
شکمی ،راستکنندههای ستون فقرات و عضلۀ سرینی میانی و سرینی کوچک را بهدنبال برنامۀ  11+فیفا
گزارش کردهاند .این یافتهها تأییدی بود بر اینکه عضلات اصلی مؤثر در برنامۀ  ،11+عضلات دورکنندۀ
ران و راست شکمی هستند ( .)32اخیراً ،پژوهشی دیگر گزارش کرده است که برنامۀ  11+فیفا میتواند
باعث فعالیت برخی از عضلات ثباتدهندۀ مرکزی و ران شده و درنتیجه ،کنترل عصبی ـ عضلانی را
بهبود بخشد ( .)25مطالعات حاکی از آن هستند که برنامۀ  11+از مؤلفههای تمرینی کافی برای
فعالسازی عضلات دورکنندۀ ران برخوردار میباشد ()32،25؛ بنابراین ،بهنظر میرسد در برنامۀ 11+
تمرینات نیمکت ،نیمکت جانبی ،ایستادن بر روی یک پا ،اسکات و تمرینات پرشی با تأکید بر حفظ
راستای اندام تحتانی و جلوگیری از والگوس زانو ،بهخوبی عضلات عمقی ناحیۀ مرکزی بدن و دورکنندۀ
ران را تقویت میکند؛ اما ازآنجاییکه برنامۀ  11+یک برنامۀ چندجانبه است ،هریک از مؤلفههای
تمرینی آن ممکن است در فعالسازی عضلات مؤثر باشد ()13؛ ازاینرو ،پیشنهاد میشود در مطالعات
آینده به مقایسۀ اجزای تمرینی برنامۀ  11+فیفا بر فعالسازی عضلات ناحیۀ کمری ـ لگنی؛ بهویژه
عضلات دورکنندۀ ران پرداخته شود.
چالشها و فرصتهای پیشروی برنامۀ 22+

همانطور که پیشتر ذکر گردید ،یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر موفقیت برنامۀ  11+فیفا ،میزان
پذیرش و تعهد مربیان و بازیکنان نسبت به انجام برنامه میباشد؛ بنابراین ،جلبنظر و موافقت مربیان
تمامی کشورهای عضو فیفا برای اجرای برنامۀ  ،11+چالش مهم پیشروی این برنامه و سایر برنامههای
پیشگیرانه از آسیب میباشد ( .)65،55تجربۀ اجرای برنامۀ  11در سطح کشور سوئیس بسیار
امیدوارکننده بود و نشان داد که چگونه یک برنامۀ پیشگیرانه از آسیب میتواند با موفقیت بهوسیلۀ
مربیان فوتبال اجرا شود .لازمبهذکر است که اجرای این برنامه نهتنها بر کاهش میزان بروز آسیبها تأثیر
داشت ،بلکه مسئولان فیفا را متقاعد ساخت که با بازنگری و رفع نواقص آن ،این برنامه قابلیت اجرا در
سطوح وسیع دیگر کشورهای عضو را نیز دارد ( .)0در سال ( )2311مسئولان فوتبال آلمان تصمیم
گرفتند برنامۀ  11+را با همکاری مرکز مطالعات و ارزیابیهای پزشکی فیفا و شرکتهای بیمه در بین
حدود  7میلیون بازیکن فوتبال آماتور ثبتشدۀ خود تبلیغ نمایند .پس از انجام مراحل مقدماتی ،تقسیم
کار و تأمین هزینههای مالی طی سالهای ( )2313و ( ،)2315این برنامه طی  53دوره در  21منطقه از
کشور آلمان آموزش داده شد و اجرا گردید که درمجموع ،بیش از  113مربی فوتبال گواهی آموزش
برنامۀ  11+را دریافت کردند و  26333باشگاه ثبتشدۀ فوتبال آماتور کشور آلمان در این طرح
تحتپوشش قرار گرفتند (ارزیابی این پروژه درحال انجام بوده و نتایج آن در آینده ارائه خواهد شد)
1. Nakase
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( .)55لازمبهذکر است که این آموزش آبشاری تحتعنوان "راهکار آموزش به آموزگار "1توسط جانگی و
همکاران ( )2311صورت گرفت ( .)0تابهامروز برنامۀ  11+تنها توسط  23کشور عضو و یا بهعبارتی13 ،
درصد از کل کشورهای عضو پذیرفته شده است؛ بنابراین ،پذیرش و اجرای برنامه ازسوی مربیان و
کشورهای عضو بهعنوان یک مسألۀ چالشبرانگیز مطرح میباشد ( .)55در این ارتباط ،مککال و
همکاران ( )2314در پژوهشی به بررسی برنامهها و راهکارهای پیشگیری از آسیب در بین  32تیم
راهیافته به مسابقات جامجهانی فوتبال ( )2315و چالشهای پیشروی این برنامهها از دیدگاه پزشکان
تیمها پرداختند و گزارش کردند که تنها  31درصد از مربیان تیمها پذیرش بالایی نسبت به برنامههای
پیشگیرانه از آسیب داشتهاند .برایناساس ،این پژوهشگران نیز میزان پذیرش برنامههای پیشگیرانه از
آسیب بهوسیلۀ مربیان تیمها را بهعنوان یکی از چالشهای مهم پیشروی این برنامهها معرفی کردهاند
()65؛ بنابراین ،درخصوص چگونگی بهبود پذیرش برنامههای پیشگیرانه از آسیب ازسوی مربیان به
مطالعات بیشتری نیاز میباشد تا از این طریق بتوان میزان بروز آسیب در بین بازیکنان فوتبال را هرچه
بیشتر کاهش داد؛ ازاینرو ،ضروری است که مطالعات آینده بر چگونگی افزایش مشارکت مربیان در
برنامههای پیشگیرانه از آسیب تمرکز کنند .همچنین ،باید بررسی شود که چه جزئیاتی برای مربیان
مهم بوده و چگونه میتوان در عمل میزان پذیرش آنها را افزایش داد ( .)65مککی 2و همکاران
( )2315معتقد هستند که راهکارهای ارائۀ یک برنامۀ پیشگیرانه از آسیب برای مربیان و بازیکنان باید
تغییر کند؛ زیرا ،عواملی از قبیل دانش ،باور و تجربه ممکن است بر رفتار آنها نسبت به پذیرش
برنامههای پیشگیرانه از آسیب اثر داشته باشند ( .)64در این رابطه ،اکستراند )2313( 3پیشنهاد کرده
است که باید آگاهی مربیان را نسبت به آثار منفی آسیبدیدگیها بر اجرا و نتایج تیمها افزایش داد و از
این طریق توجه آنها را به برنامههای پیشگیرانه از آسیب جلب نمود ( .)66درهرحال ،فیفا و مرکز
مطالعات و ارزیابیهای پزشکی آن ،تبلیغ جهانی برنامۀ  11+در کشورهای عضو را طی سالهای آینده با
هدف استراتژیک پیشگیری از آسیبدیدگی بازیکنان فوتبال و ترویج فوتبال بهعنوان فعالیتی تفریحی
برای ارتقای سطح سلامت و بهبود رفتار اجتماعی دنبال خواهند نمود ( .)17لازمبهذکر است که فیفا در
سال ( )2314مسؤلیت مرکز مطالعات و ارزیابیهای پزشکی فیفا را از بین کشورهای روسیه ،امارات و
ایران به  11پزشک و متخصص طب ورزشی ایرانی برای یک دورۀ پنج ساله سپرده است.
آنچه تاکنون درمورد موضوع پژوهش میدانستیم :با توجه به شواهد موجود ،برنامۀ جامع
گرمکردن  11+فیفا میتواند میزان بروز آسیبهای بازیکنان فوتبال را کاهش دهد و اجرا را در آنها
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بهبود بخشد .همچنین ،این برنامه قادر است ریسکفاکتورهای مرتبط با آسیب را در بازیکنان فوتبال
کاهش دهد و در فعالسازی عضلات ثباتدهندۀ مرکزی بدن و دورکنندۀ ران که نقش مهمی در بروز
آسیبهای اندام تحتانی دارند ،مؤثر باشد .از ویژگیهای متفاوت این برنامه پیشگیری از آسیب ،توجه به
اصلاح وضعیت زانو در هنگام فرود و آموزش تکنیک صحیح جهت پیشگیری از آسیب میباشد.
لازمبهذکر است که میزان تعهد و پذیرش برنامه ازسوی مربیان و بازیکنان در اثر بخشی برنامه مؤثر
میباشد.
آنچه پژوهش حاضر به موضوع موردبحث اضافه کرد :مطالعات بیشتری نیاز است تا اثربخشی
برنامۀ  11+را در جمعیتهای متنوعتر؛ بهخصوص در کودکان ،افراد میانسال ،داوران و بازیکنان
حرفهای نشان دهد .دراینراستا ،پیشنهاد میشود برای اثربخشی بیشتر برنامه در پیشگیری از
آسیبهای اندام تحتانی و ارتقای اجرای بازیکنان فوتبال ،ستهای متنوعتری از تمرینات قدرتی ،تعادلی
و ثبات مرکزی بدن به برنامه اضافه شود .همچنین ،تعیین اینکه کدام مؤلفه از اجزای برنامۀ  11+در
پیشگیری از آسیب و ارتقای سطح اجرا مفیدتر بوده و نیز بررسی مکانیسمهای اثربخشی آن در مطالعات
آینده ضروری میباشد .تاکنون ،تمام مطالعات انجامشده در ایران بر روی فوتبالیستهای مرد صورت
گرفتهاند؛ بنابراین ،ضرورت دارد که اثر بخشی برنامۀ جامع گرمکردن  11+فیفا بر پیشگیری از آسیب و
بهبود عملکرد فوتبالیستهای زن ایرانی نیز در مطالعات آینده موردبررسی قرار گیرد.
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Abstract
This study aimed to review effects of The 11+ program on the injury, injury prevention,
performances and muscle activity in soccer players. A comprehensive review by one of
the researchers was performed in Springer, Science Direct, Pubmed, in English and in
SID and Magiran in Persian language (2008-2016). Totally, there was a significantly
lower risk of injuries within 30% to 70% acute and overuse injuries after performing the
11+. The 11+ enhanced knee strength, H/Q strength ratio, proprioception, balance, core
stability in soccer players. About performance, 2 articles showed improvement and 1
could not have effects on the sprint. It improved dribbling, kicking, jump height and
agility. It can increase the activity of core stabilizers and hip abductors. It can be
suggested that the 11+ could be incorporated into regular soccer practice as a warm-up
program before starting technical and tactical drills instead of the traditional warm-up
program.
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