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  تحتاني در  اندام قدرت و عملكرد با پرانتزي زانوي ناهنجاري بين رابطه
  نوجوان يها ستيفوتبال

 
  1كار لطافت ريام ،حدادنژاد حهيمل

  
  چكيده
  .بود نوجوان يها ستيفوتبالتحتاني در  اندام قدرت و عملكرد با يپرانتز يزانو يناهنجار نيب رابطه يبررس حاضر پژوهش هدف: مقدمه
 نيانگيم و لوگرميك 9/58 ± 39/3ي وزن نيانگيم سال، 2/15 ± 78/0ي سن نيانگيم با نوجوان ستيفوتبال 60 قيتحق نيا انجام يبرا :ها روش مواد و

 يزانو يناهنجار. شد استفاده شاقول خط و Kendall روش از ها يآزمودن يبدن تيوضع يابيارز يبرا. شدند انتخاب متر يسانت 166 ± 21/6 قد
 پا كي يرو اسكوات آزمون از ها يآزمودن يتحتان اندام عملكرد و قدرت يبررس يبرا نيهمچن. شد ثبت و يريگ اندازه سيكول از استفاده با يپرانتز

 نيشتريب آوردنبه دست  و پا كي يرو يمتوال يل يل سه انجام پا، كي يرو يل يل از آمده به دست فاصله نيشتريب فاصله، حداكثر آوردن به دست و
  .شد استفاده مستقل tاز  يقيدو گروه تحق در ها آزموناختالف  يبررس يبرا. شد استفاده t آزمون و يعمود پرش فاصله،
  ي عمود پرش( نشد افتي ها آزمون ياجرا در گروه دو نيب يدار يمعن اختالف حاضر، قيتحق از آمده به دست جينتا به توجه با :ها يافته

)005/0  =P( ،فاصله حداكثر آوردن به دست و پا كي يرو اسكوات )019/0  =P( ،پا كي يرو يل يل از آمده به دست فاصله نيشتريب   
)011/0  =P( ،فاصله نيشتريب آوردن به دست و پا كي يرو يمتوال يل يل سه انجام )008/0  =P ( آزمونو t )003/0  =P((  .  

  .گردد اجرا فيتضع باعث تواند يم يپرانتز يزانو يناهنجار ،بوده گذارتأثير اه ستيفوتبال در اجرا يرهايمتغ در يبدن تيوضع: گيري نتيجه
  .يضربدر اي يپرانتز يزانو يناهنجارنوجوان،  يها ستيفوتبال فوتبال، ،يحركت يآمادگ ،يجسمان يآمادگ :ها واژه كليد

  
  28/4/90: تاريخ دريافت
  25/5/90: تاريخ پذيرش

 
  مقدمه
 نهيبه ياجرا .باشد يم اجرا به ستهواب و دهيچيپ يورزش فوتبال

 و يجسمان يآمادگ مانند يمختلف عوامل به فوتبال ورزش در
 و يباز كيتكن ،يشناخت روان يفاكتورها ،يبدن تيوضع
 از بازگشت و بهبود و ها يدگيد بيآس يحت و يميت كيتاكت
  ). 1-5( باشد يم وابسته گذشته يها بيآس

مانند فوتبال،  يميت ياه اجرا در ورزش يرهايمتغ نيتر مهم
 به چه اگر. باشد يم يكيو تاكت يكيتكن يو اجرا يبدن طيشرا
 كردن جدا و كردن مشخصورزش فوتبال  يدگيچيپ علت

 علت به). 2( باشد يم مشكل رهايمتغ نيا از كينقش هر 
 ورزش تيماهمكرر و  يها دنيو دو يانفجار يها تيفعال

ساق پا، مفاصل پا و  ها، نرابه  ياديز يروهاين و فشارها فوتبال
 ناتيتمر اثر در فشارها نيا آمدن وارد). 3( شود يشكم وارد م

حركات،  نيو تطابق بدن با ا يتكرار حركات و حد از شيب
 شود يم ورزشكاراندر  يتيآمدن اختالالت وضع به وجودباعث 

 گرا درون يمفصل حركات حفظ باعث آل دهيا يبدن تيوضع). 4(
 يبدن تيوضع. شود يخش در مفاصل مچر نهيبه محور و

قرار  ينامناسب تيوضع در مفاصل تا شود يم اعثنادرست ب
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 نهيبه چرخش محور از گرا برون به صورت جهينت در و رنديگ
باعث اختالل در  يمفصل درون راتييتغ نيا. خود خارج شوند

 در جيرا يبدن يها تيوضعآمدن  به وجود وساختمان مفاصل 
 دهيد ها ستيكه در فوتبال ييها تيوضع. شود يم ورزشكاران

 ،)6( جلو به سر، )4(ل چرخش قدامي لگن شام شود يم
 عدم ،)6(ي ا نهيس هيناح فوزيك شيافزا ،)6، 7( گرد يها شانه
) Pronation(و چرخش به خارج ) 6، 7( بدن طرف دو تقارن
به نقل از ( و همكاران نگليكل نهيزم نيا در. باشد يم) 8(مچ پا 

Steffen يها يناهنجار نيگزارش كردند كه در ب )و همكاران 
 يكه نوع پا يعرض قوس كاهش(  Splay footوعيش ،يبدن

 استخوان سر كه يطور به باشد؛ يم اختالل در قوس عرضي پا
. كنند يم دايپ تماس نيزم با يانداز وزن هنگام در متاتارس

 نيب در ،)است ها گامانيل يشل ليدل به اغلب كاهش نيا
). 5( باشد يم ها يناهنجار ريسا از تر عيشا ها ستيفوتبال
 دامنه در كه اند كرده گزارش همكاران و Witvrouw نيهمچن

 تيجمع در يپرانتز يزانو يناهنجار سال، 18 تا 16 يسن
  ). 9( است تر عيشا ستيفوتبال
 اجرا يابيارز و سنجش با ارتباط در كه يقاتيتحق در

 ،يل يل مانند يها آزمون از ااجر سنجش يبرا باشند، يم
 يدوها انواع و يعمود پرش و پا كي يرو اسكوات اسكوات،
 از استفاده). 7 ،8 ،11 ،13( است شده استفاده مختلف سرعت
 ها آزمون نيا رايز ،است تر معمول يل يل و اسكوات يها آزمون

 امكانات به و شوند يم انجام ساده و عيسر ،داشته ييباال ييايپا
 ها آزمون نيا از نيهمچن. ندارند اجياحت ياديز افراد و خاص

  ).2( كرد استفاده يتحتان اندام دو عملكرد سهيمقا يبرا توان يم
 با را ها يناهنجار و يبدن تيوضع نيب ارتباط كه يقاتيتحق

 معدود اريبس ،اند كرده يبررس ها ستيفوتبال يها ييتوانا و اجرا
 و واروم ژنو كه دارند دهيعق همكاران و Arnold. باشد يم

 اثرگذار ها ستيفوتبال ياجرا بر ين درشت) تورشن( چرخش
به نقل از ( همكاران و نيكاتل نيهمچن). 14( باشند يم

Pantano والگوس هيزاو در تفاوت يبررس به) همكاران و 
 عضله هيزاو يدارا افراد نيب شده ديتول گشتاور و زانو حداكثر
 يط در يعيطب حد از مترك و شتريب) Q-angle( چهارسر

 كه دندكر گزارش و پرداختند پا كي يرو بر اسكوات حركات
 حركت ياجرا در چهارسر عضله هيزاو در كاهش و شيافزا

 نسبت نيب ارتباط و ندارد ياثر زانو والگوس هيزاو و اسكوات
 شتريب اسكوات حركت با ران استخوان طول به لگن يپهنا
 و قدرت يرو ريثأت علت به يبدن تيوضع اگر چه). 12( است

 مؤثر ها ستيفوتبال ياجرا بر تواند يم عضالت يريپذ انعطاف
 عضالت اي داخل به افتهي چرخش يپا مانند يعوامل و باشد
ه ب لگن يقدام چرخش و آمده شيپ يها ران برجسته، ينيسر

 تيوضع عنوانه ب يپرانتز يزانو و اجرا بهبود عوامل عنوان
 نيا در يكمتر قاتيتحق اما ،است شده يمعرف اجرا در فيضع
 ديمف يبدني ها تيوضع ييشناسا. )15( است شده انجام نهيزم
 ييشناسا و ها تيوضع نيا شرفتيپ جهت ها ستيفوتبال در

 شوند، يم اجرا كاهش باعث كه نادرست يبدن يها تيوضع
 به عوامل نيا ييشناسا يبرا. باشند يم ديمف اصالح جهت

 نيا هدف رو نيا از. است ازين رابطه نيا در قيدق اطالعات
 عملكرد با يپرانتز يزانو يناهنجار نيب رابطه مطالعه پژوهش

و قدرت اندام و باشد يم نوجوان يها ستيفوتبال دري تحتان 
 يبدني ها تيوضع از يكي كه است شده يسع لهيوس نيبد
 اجرا با آن ارتباط و يبررس ورزشكاران از دسته نيا در عيشا

 ارياخت در يبررس نيا از آمده به دست جينتا تا شود دهيسنج
 ياصالح يها برنامه در تا رديگ قرار امر متخصصان

 كمك ورزشكاران نيا ياستفاده و به بهبود اجرا ها ستيفوتبال
در دامنه  يبررس نيا در شده نتخابا يسن گروه نيهمچن. شود
 ناتيتمر از را ريثأت نيبهتر توانند يكه م ،قرار دارند يسن

 نيا جينتا از توان يم تيو در نها رنديبگ ياصالح حركات
 .فوتبال استفاده كرد يابيدر استعداد آزمون

  
  ها روشمواد و 

 جامعه. است يا سهيمقا -يفيتوص نوع از حاضر قيتحق روش
. دبو تهران شهر در فوتبال نمونه مدرسه 10 قيتحق نيا يآمار

 در سال 16 تا 14 يسن دامنه با ستيفوتبال نوجوان 200 حدود
. داشتند شركت ناتيتمر در منظم به صورت مدارس نيا

 14 ستيفوتبال نوجوانان از نفر 60 را قيتحق نيا يها يآزمودن
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 نيانگيم سال، 2/15 ± 78/0ي سن نيانگيم با( يا ساله 16 تا
 166 ± 21/6 قد نيانگيم و لوگرميك 9/58 ± 39/3ي وزن
 ،داشته يباز سابقه سال 3 حداقل كه ادندد ليتشك) متر يسانت

 به ساعت 5/1 مدت به جلسه هر و جلسه 3 يا هفته حداقل
 ،يدگيد بيآس سابقه يدارا افراد. پرداختند يم نيتمر

 يها يناهنجار بدن، نقاط ريسا در يمادرزاد يها يناهنجار
 و گذشته ماه شش در درد كمر سابقه فقرات، ستون در يبدن

 يتنفس و يداخل يماريب گونه هر و يعيطب ريغ يبدن توده
 پزشكان توسط ناتيمعا( شدند حذف قيتحق از ،بودند

 نيب از قيتحق نيا يها نمونه). رفتيپذ انجام متخصص
 به صورت تهران شهر فوتبال مدارس عضو يها ستيفوتبال

 موجود نوجوانان ابتدا كه صورت نيبد. شدند انتخاب هدفمند
 ييشناسا يبرا سيكول از فادهاست با فوتبال مدارس در

 يدارا افراد نرم و شدند يگر غربال يپرانتز يزانو يناهنجار
 30 تينها در و آمد به دست موجود جامعه در يضربدر يزانو
بودند  جامعه نرم يباال يضربدر يزانو يدارا كه يافراد از نفر

 عنوان به ،)بود ما قيتحق مورد جامعه در يپرانتز يزانو نرم(
. شدند قيتحق نيا وارد افتهي شيافزا يپرانتز يزانو يدارا گروه
 زين ،نداشتند يمشخص يناهنجار كه يافراد از نفر 30 نيهمچن

  .شدند انتخاب شاهد گروه عنوان به
  
   قيتحق ابزار

 در تا شد خواسته ورزشكاران از يبدن تيوضع يابيارز يبرا
 يتيعوض به استاندارد يبدن تيوضع( استاندارد يبدن تيوضع

 فاصله نيتر كينزد از ثقل كشش خط آن در كه شود يم اطالق
حداقل  ،كرده عبور) مفاصل( ها اندام مركز به نسبت ممكن

 تيوضع در. آورد يمفاصل به وجود م يگشتاور را رو زانيم
 ييبدن از كارا ،بوده كمتر بدن به وارده يفشارها استاندارد،

 روش به سپس و رنديگ قرار )شود يبرخوردار م ييباال
 به افراد شاقول خط و Kendall روش از استفاده و يا مشاهده

 يبرا. )4( شدند ميتقس يبدن يها يناهنجار بدون و با گروه دو
 گروه نيا يها يآزمودن در يپرانتز يزانو يناهنجار از نانياطم

 نيتر برجسته در ران استخوان يداخل ليكند دو نيب فاصله

 سپس). 16( شد ثبت و يريگ اندازه سيكول از استفاده با نقطه
 يها تست ،يكتب نامه تيرضا فرم كردن پر از پس ها يآزمودن
  .دادند انجام را اجرا به مربوط
 از نفر 150 تعداد از ابتدا گروه دو در افراد دادن قرار يبرا
 به دست نيانگيم و شد انجام ها ليكند فاصله يريگ اندازه افراد
 در مطالعه مورد جامعه يپرانتز يزانو نرم نمره عنوان به آمده
 از باالتر ها آن در ها ليكند فاصله كه يافراد .شد گرفته نظر
 و يپرانتز يزانو يدارا افراد عنوان به ،داشت قرار نرم نمره
به  نرم از تر نييپا اي برابر ها آن در ها ليكند فاصله كه يافراد
 يپرانتز يزانو يناهنجار بدون افراد عنوان به ،بود آمده دست
 بدون افراد گروه در يناهنجار بدون افراد. شدند قيتحق وارد
 گروه در كه يافراد انيم از و گرفتند قرار يپرانتز يزانو

 تيوضع يدارا تنها كه يافراد ،بودند گرفته قرار ها يناهنجار
 يپرانتز يزانو يدارا افراد گروه در ،بودند يپرانتز يزانو يبدن
 يناهنجار شدت زانيم تا شد يسع قيتحق نيا در. گرفتند قرار
 يرهايمتغ از. باشند هم به كينزد دامنه در افراد يپرانتز يزانو
 افراد هياول تعادل و قدرت به توان يم زين كنترل قابل ريغ

  .برد نام را ها اندام
  
تحتاني  اندام قدرت و عملكرد سنجش يها آزمون

  ها سيفوتبالدر 
 شامل ها يآزمودن ياجرا يبررس يابر شده انجام يها آزمون
 Anterior reach (One-leg(( پا كي يرو بر اسكوات آزمون

squat for depth( نيشتريب فاصله، حداكثر آوردن به دست و 
 One-leg hop( پا كي يرو بر يل يل از آمده به دست فاصله

for distance(، به  و پا كي يرو بر يمتوال يل يل سه انجام
 Single-leg triple hop for( فاصله نيشتريب آوردن دست

distance( ،ي عمود پرش)Vertical jump (آزمون و t )t-

test( ورزش اكثر در اجرا سنجش يبرا ها آزمون نيا. بود 
 نيا تا نمودند يسع محققان ق،يتحق نيا در كه شوند يم استفاده
  . دهند قرار سنجش مورد ستيفوتبال ورزشكاران در را ها آزمون

 حداكثر آوردن به دست و پا كي يرو بر اسكوات آزمون
 اسكوات حركت يآزمودن هر كه شد انجام صورت نيا به فاصله
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 به صورت گريد يپا ،ستادهيا پا كي يرو بر كه يحال در را
 با مماس شده باز يپا پنجه و يو يجلو در شده باز و صاف

 را شده صاف يپا كرد يم يسع و داد يم انجام داشت قرار نيزم
 هر. برد جلو به تعادل دادن دست از بدون تواند يم كه جا آن تا

. داشت تست انجام از قبل را نيتمر بار كي اجازه يآزمودن
 شده باز يپا پنجه نيب يا فاصله زانيم يريگ اندازه از ريمقاد

 يبرا بار سه تست نيا. آمد به دست ثابت يپا پنجه به نسبت
 آمده به دست ريمقاد نيانگيم يتدر نها و آمد به دست پا هر
 قوزك تا يفوقان يقدام يا خاصره خار نيب فاصله( پا طول به

 الزم ييايپا و ييروا يدارا آزمون نيا. شد ميتقس) يخارج
  ).11( باشد يم يتحتان اندام ياجرا و عملكرد يابيارز جهت

 كي يرو بر يل يل از آمده به دست فاصله نيشتريب آزمون
 گرفتن قرار از پس يآزمودن كه شد انجام تصور نيا به پا

 قرار شروع خط پشت به طور دقيق پا پنجه( شروع خط پشت
 تا كرد يسع و داد انجام پا كي يرو بر را يل يل حركت) داشت

 از ها داده. رديگ قرار شروع خط از يدورتر فاصله در امكان حد
 از پس پا پنجه يانتها تا شروع خط نيب فاصله يريگ اندازه
 انجام اندام هر يبرا بار دو آزمون نيا. آمد به دست پرش انجام
 آزمون انجام از قبل فرد. آمد به دست ها پرش نيانگيم و شد
. كرد نيتمر پاها از كدام هر يبرا بار كي را حركت نيا ياصل

Ageberg 83/0( ايپا يآزمون را آزمون نيا همكاران و  =
ICC (اندام توان و قدرت يابيارز يبرا ييباال ييروا با و 
  ). 17( كردند گزارش يتحتان

 به دست و پا كي يرو بر يمتوال يل يل سه انجام آزمون
 به دست فاصله نيشتريب آزمون مانند فاصله نيشتريب آوردن
 فرد كه تفاوت نيا با ،شد انجام پا كي يرو بر يل يل از آمده
 و داد انجام هم سر پشت و ثمك بدون را يمتوال يل يل سه

 پرش سه انجام از پس پا پنجه تا شروع خط نيب فاصله
 را آزمون نيا همكاران و Ageberg). 18( شد يريگ اندازه
 يابيارز يبرا ييباال ييروا با و) ICC=  83/0( ايپا يآزمون
  ). 17( كردند گزارش يتحتان اندام توان و قدرت

 از كه شد انجام صورت نيا به يعمود پرش آزمون
به  ؛رديگ قرار شده مدرج واريد كنار در تا شد ستهخوا يآزمودن

 را يمحل نيباالتر ابتدا. باشد واريد به رو يو يپهلو كه صورتي
 پا يها پاشنه كهي حال در ؛پرش بدون توانست يم يآزمودن كه
 يآزمودن سپس .شد يريگ اندازه ،كند لمس است، نيزم يرو بر
 باال سمت هب را پرش حركت دست دو هر و پا دو هر كمك به

 نيبلندتر لهيوسه ب واريد يرو بر را محل نيباالتر و داد انجام
 اختالف. كرد لمس ،بود شده آغشته گچ به كه دست انگشت

 از آمده به دست فاصله و پرش از آمده به دست فاصله نيب
 نيا. شد گرفته نظر در پرش ارتفاع عنوان به يدسترس ارتفاع
به  ريمقاد نيانگيم و انجام يآزمودن هر يبرا بار سه آزمون
 بار سه را تست نيا يآزمودن هر. شد گرفته نظر در آمده دست
 را آزمون نيا Aragon). 18( كرد نيتمر تست انجام از قبل
 يابيارز يبرا ييباال ييروا با و) ICC=  93/0( ايپا يآزمون
  ).19( كرد گزارش يتحتان اندام توان و قدرت

 شد خواسته يآزمودن از كه شد انجام صورت نيا به  آزمون
 تينها با بود شده جاديا مخروط چهار لهيوسه ب كه يريمس در تا

 سمت به "الف" نقطه از تا شد خواسته يآزمودن از. بدود سرعت
 سپس كند، لمس راست دست با را مخروط و بدود "ب" نقطه
 .كند لمس را مخروط چپ دست با و بدود "ج" نقطه طرف به

 را مخروط راست دست با و برود "د" هنقط سمت به سپس
 راست دست با و گردد باز "ب" نقطه به در نهايت و كند لمس

 گردد باز "الف" نقطه به و كند لمس را مخروط راست مخروط
 نقطه نيب ريمس يط يبرا شده صرف زمان مدت). 1 شكل(
 به يآزمودن هر يبرا "الف" نقطه به مجدد بازگشت و "الف"

 ييايپا و ييروا يدارا آزمون نيا. شد ثبت زمونآ ازيامت عنوان
  ). 11( باشد يم يتحتان اندام ياجرا و عملكرد يابيارز جهت الزم

  

  
  t آزمون در شده جاديا ريمس .1 شكل
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 ليو تحل هيتجز يبرا SPSS17از برنامه : يآمار يها روش
با آزمون كولموگروف  ها دادهنرمال بودن . استفاده شد ها داده
دو  در ها آزموناختالف  يبررس يبرا وشد  يبررس فرنوياسم

 .مستقل استفاده شد tاز  يقيگروه تحق

 
  ها يافته

 عينشان داد كه توز رنوفياسم كولموگروف يآزمون آمار جينتا
 .باشد يمنرمال  قيتحق نياستفاده در ا مورد يها داده

 هيارا) 1( جدول در قيتحق يها يآزمودن يفرد يها يژگيو
  .است شده

 نيانگيم لحاظ از يقيتحق گروه دو يها يآزمودن
 يدار يمعن اختالف ،بوده كساني يحدود تا يفرد يها يژگيو

  .نشد مشاهده گروه دو نيب
 كل از درصد 68 كه ديگرد مشخص شده انجام يبررس در
 در جلسه سه گذشته، سال سه در حداقل كه يآمار جامعه افراد
 فوتبال ورزش در ساعت مين و كي حدود جلسه هر و هفته
 نيا از درصد 18 .بودند يپرانتز يزانو يدارا داشتند، تيفعال
 قيتحق از كه بودند يتيوضع يها يناهنجار ريسا يدارا افراد
 . شدند خارج

 2 جدول در مستقل t آزمون انجام از آمده به دست جينتا
  .است شده هيارا

 يدارا گروه ،2 جدول در شده هيارا جينتا به توجه با
 گروه به نسبت يتر فيضع عملكرد يپرانتز يزانو ياهنجارن

  داشتند يناهنجار بدون
  

  ها نمونه يفرد يها يژگيو .1 جدول
 تعداد مميماكز ممينيم استاندارد انحراف نيانگيم  

 16 14 78/0 20/15 )سال( سن

60 

 

 175 154 21/6 00/166 )متر يسانت( قد

 65 55 38/3 90/58 )لوگرميك( وزن

 39/23 22/21 92/0 42/22 بدن توده اخصش

 7 3 33/1 5 )سال(ي باز سابقه

  
  )P=  05/0)(نفر 30(ي پرانتز يزانو بدون و) نفر 30( با افراد نيب در مستقل t آزمون انجام از آمده به دست جينتا .2 جدول

  آماره
  رهايمتغ

 t Df Sig F  ها گروه نيانگيم  ها گروه

    - 96/2  8/40 ± 6/4  يناهنجار ونبد گروه  يعمود پرش آزمون
  
  
  
58  

005/0  408/4  
  4/37±30/3  يپرانتز يزانو يدارا گروه

  540/0  019/0  - 57/2  6/83 ± 57/3  يناهنجار بدون گروه  پا كي يرو اسكوات آزمون
  80 ± 5/2  يپرانتز يزانو يدارا گروه

  56/0  011/0  - 82/2  4/186 ± 5/19  يناهنجار بدون گروه  پا كي يرو يل يل آزمون
  6/159 ± 7/22  يپرانتز يزانو يدارا گروه

    6/538 ± 9/48  يناهنجار بدون گروه  پا كي يرو يمتوال يل يل سه آزمون
97/2 -  

  
008/0  

  
  6/483 ± 4/22  يپرانتز يزانو يدارا گروه  57/3

  013/0  003/0  - 36/3  21/11 ± 19/0  يناهنجار بدون گروه  يت آزمون
  5/11 ± 22/0  يپرانتز يزانو يدارا گروه
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  بحث
 يزانو يناهنجار نيرابطه ب مطالعه حاضر پژوهش هدف
 يها ستيفوتبالتحتاني در  اندام قدرت و با عملكرد يپرانتز

 درصد 68 كه ديگرد مشخص شده انجام يبررس در. بود نوجوان
 درصد 18 .بودند يپرانتز يزانو يدارا يآمار جامعه افراد كل از
 از كه بودند يتيوضع يها يناهنجار ريسا يدارا افراد نيا از

 افراد نيا در ران ليكند دو فاصله نيانگيم. شدند خارج قيتحق
به  جينتا با يبررس نيا از آمده به دست جينتا. بود متر يسانت 9/2

 Nyland و) 9( همكاران و Witvrouw قيتحق از آمده دست
 با همكاران و Witvrouw. باشد يم توافق در) 10(و همكاران 

 ريغ فرد 458 و مرد ستيفوتبال 336 در زانو تيوضع يبررس
 در كه كردند اعالم سال 18 تا 8 يسن دامنه در ستيفوتبال
 تيجمع در يپرانتز يزانو يناهنجار سال، 18 تا 16 يسن دامنه
 همكاران و Nyland نيهمچن). 9( است تر عيشا ستيفوتبال
 يناهنجار به ها ستيفوتبال از ييباال درصد كه دارند دهيعق
  ).10( هستند مبتال يپرانتز يزانو

 نوجوان يها ستيفوتبالتحتاني در  اندام قدرت و عملكرد
 و پا كي يرو بر اسكوات يها آزمون لهيوسه ب قيتحق نيا در

 آمده به دست فاصله نيشتريب فاصله، حداكثر آوردن به دست
 پا كي يرو بر يمتوال يل يل سه جامان پا، كي يرو بر يل يل از
 t آزمون و يعمود پرش فاصله، نيشتريب آوردن به دست و

 نشان قيتحق نيا از آمده به دست اطالعات. شد يريگ اندازه
 گروه دو نيب آمده به دست ريمقاد نيب دار يمعن اختالف دهنده

احتمال . بود ها آزمون ياجرا در يپرانتز يزانو بدون و با
 در يپرانتز يزانو يدارا افراد تر فيضع ياجرا علت هرود ك مي
 آوردن به دست و پا كي يرو بر اسكوات آزمون ياجرا

. باشد مربوط ران كننده دور عضالت قدرت به ،فاصله حداكثر
 نيا عهده به لگن تعادل حفظ آزمون، نيا انجام يط در رايز

 يزانو يدارا افراد در كه ييجا آن از و باشد يم عضالت
 دهيد ران كننده دور عضالت در قدرت كاهش ،يرانتزپ
 كاهش با تواند يم تست نيا انجام در ييتوانا كاهش شود، يم

 در يطرف از). 20-22( باشد ارتباط در عضالت نيا قدرت
 با اريبس يتيوضع كنترل و تعادل حفظ اسكوات، آزمون انجام

 در ران كننده دور عضالت مجددبه طور  كه است تياهم
 نيا ضعف و كنند يم فايا را يمهم اريبس نقش تعادل ادجيا

 نيهمچن). 21-24( شود يم تعادل كاهش به منجر عضالت
 به دست و پا كي يرو بر اسكوات آزمون انجام هنگام در

 و نگيهمستر عضالت يانقباض هم فاصله، حداكثر آوردن
 يبرا كهيي جا آن از). 25-28( است يضرور ران چهارسر
 در تنه و دهد هيتك عقب سمت به ديبا فرد زمون،آ نيا انجام
 يبرا ران چهارسر عضله انقباض رد،يگ قرار شده باز حالت
 عمل جاذبه يروين تيوضع نيا در. است يضرور تعادل حفظ
 كننده خم اديز گشتاور جاديا باعث تنه باال قسمت به كننده
 انقباضات( كننده باز گشتاور توسط ديبا كه ،شود يم زانو
 در. شود يخنث چهارسر عضله توسط شده جاديا) گرا ونبر
 مهم اريبس آزمون نيا انجام در عضله نيا نقش جهينت
 رييتغ علت به يپرانتز يزانو يدارا افراد در). 25-28( باشد يم

 عملكرد كاهش دچار عضله نيا چهارسر، عضله وتر يراستا
 رد اجرا در ضعف ليدال از يكي كه رود ، احتمال ميشود يم

). 28( شود يم مربوط مورد نيا به يپرانتز يزانو يدارا افراد
 از آمده به دست جهينت با يبيتقر به طور آمده به دست جهينت

 نيا). 10( باشد يم راستا هم همكاران و Nyland قيتحق
 و يتاج صفحه در زانو هيزاو نيب ارتباط يبررس به محققان

 پا كي يرو ستادنيا يط در يتيوضع كنترل يبردها راه
 و يضربدر يزانو يدارا افرادكه  كردند اعالم و پرداختند

 و تاالر ساب مفصل به شتريب اتكا علت به ،يپرانتز يزانو
 هستند يتر فيضع تعادل و يتيوضع كنترل يدارا دتارساليم
 پا مچ فلكسور پالنتار عضالت در يتر فيضع عملكرد كنترل و

 قيتحق جهينت با مدهآبه دست  جهينت يطرف از). 10( دارند
 توافق در) و همكاران Pantanoبه نقل از ( همكاران و نيكاتل
 هيزاو در تفاوت يبررس به محققان نيا). 12( باشد ينم

 يدارا افراد نيب شده ديتول گشتاور و زانو حداكثر والگوس
 يعيطب حد از كمتر و شتريب )Q-Angle( چهارسر عضله هيزاو
 گزارش و پرداختند پا كي يرو بر اسكوات حركات يط در
 ياجرا در چهارسر عضله هيزاو در كاهش و شيافزا كه دندكر

 نيب ارتباط و ندارد ياثر زانو والگوس هيزاو و اسكوات حركت
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 اسكوات حركت با ران استخوان طول به لگن يپهنا نسبت
 نيشتريب يها آزمون از آمده به دست ريمقاد). 12( است شتريب

 يل يل سه انجام پا، كي يرو بر يل يل از آمده به دست فاصله
 فاصله، نيشتريب آوردن به دست و پا كي يرو بر يمتوال
 دار يمعن اختالف گروه دو نيب زين t آزمون و يعمود پرش
 ها آزمون نيا ياجرا در يپرانتز يزانو يدارا افراد و داشت
 انواع انجام در كه ييجا آن از. كردند عمل تر فيضع

 اريبس نقش يمفصل دو عضالت ،يعمود شپر يها آزمون
 تفاوت وجود بتوان رود كه مي احتمال كنند، يم فايا را يمهم
 راتييتغ و عضالت نيا به را گروه دو نيا نيب دار يمعن
 حيصح يراستا خوردن همه ب علت به مفاصل يكيومكانيب

 يانفجار حركات نوع از يعمود پرش. دانست مربوط مفصل
 ريدرگ را پا مچ و ران زانو، جمله از ياديز مفاصل كه باشد يم
 انتقال به حركات گونه نيا در نهيبه عملكرد). 20( كند يم
 دهنده انتقال و دارد يبستگ زانو و ران مفاصل نيب روهاين

 يران سر دو و يران راست عضله مفصل دو نيا نيب روين ياصل
 انتقال باعث عضالت نيا همزمان انقباض). 15، 20( باشد يم
 يها عضله نيب نهيبه يهمكار. شود يم مفاصل نيب ها روين

 يارتقا و روين آل دهيا انتقال باعث ،يران سر دو و يران راست
 نيهمچن). 15( شود يم پرش هنگام در ران و زانو شدن باز
 در. است مهم اريبس زين عضالت انقباض بيترت

 همه ب علت به يپرانتز يزانو مانند يتيوضع يها يناهنجار
 ممكن عضالت قدرت نسبت رييتغ و يعضالن تعادل خوردن
 كنترل كاهش و عضالت شدن فعال بيترت در رييتغ است
 اجرا كاهش ياحتمال ليدل كه). 20( دهد رخ يعضالن يعصب
 يرو بر يل يل از آمده به دست فاصله نيشتريب يها آزمون در
 به دست و پا كي يرو بر يمتوال يل يل سه انجام پا، كي

 موارد نيا به تواند يم يعمود پرش فاصله نيشتريب نآورد
 كاهش به توان مي هم را t آزمون در اجرا كاهش. باشد مربوط
 تعادل عدم و عضالت يراستا در رييتغ علت به عضالت يبرخ
 به دست جينتا). 15، 20( دانست مربوط عضالت قدرت در

 هم همكاران و Arnold قيتحق جينتا با قيتحق نيا از آمده
 مشخصات يبرخ يبررس به ها آن). 14( باشد يم راستا

 پرداختند ها ستيفوتبال يها ييتوانا با كيآناتوم و كيولوژيزيف
 يپرانتز يزانو مشخصات نيا نيب از كه كردند اعالم و
 با ارتباط در) -33/0( ين درشت) تورشن( چرخش و) 445/0(

 حاضر قيتحق جينتا). 14( باشد يم ورزشكاران نيا ييتوانا
 در شده يريگ اندازه ياجرا يرهايمتغ يتمام نيب كه داد نشان

 نيپر قيتحق جهينت با افتهي نيا ،دارد وجود ارتباط قيتحق نيا
 باشد يم سو هم )و همكاران Hamiltonبه نقل از ( همكاران و
 يل يل سه انجام آزمون خود قيتحق يط در محققان نيا). 18(

 را فاصله نيشتريب آوردن به دست و پا كي يرو بر يمتوال
 و توان يابيارز يبرا يكاف ييروا يدارا و ايپا آزمون كي

 ريمقاد كه نمودند گزارش و كردند يمعرف يتحتان اندام قدرت
 آزمون از آمده به دست ريمقاد با آزمون نيا از آمده به دست
 در يعمود پرش و يتحتان اندام عضالت كيزوكنتيا قدرت
  .)18( باشد يم ارتباط

 اريبس نهيزم نيا در شده انجام قاتيتحق يكل به صورت
 و فوتبال ورزش در اجرا تياهم به توجه با. باشد يم معدود
 ازين نهيزم نيا در ياديز قاتيتحق ،يبدن تيوضع با آن ارتباط
 ريسا يبررس با رابطه در شتريب قاتيتحق نيهمچن. است

 اجرا ياه ريمتغ با ها آن ارتباط و يتيوضع يها يناهنجار
  . باشد داشته ديمف يعملكرد جينتا تواند يم

 در كه شود يم شنهاديپ ،آمده به دست جينتا به توجه با
 جهت ياصالح ناتيتمر ها، ستيفوتبال معمول ناتيتمر
 از يريجلوگ و يپرانتز يزانو آمدن به وجود از يريجلوگ

 يراستا و تيوضع از تا ،شود گنجانده تيوضع نيا شرفتيپ
  .شود گرفته بهره اجرا بهبود يبرا بدن حيصح و مناسب
  

  يريگ جهينت
 تيوضع كه داد نشان حاضر قيتحق از آمده به دست جينتا
 يها ستيفوتبالتحتاني در  اندام قدرت و عملكرد بر يبدن

 تواند يم يپرانتز يزانو يناهنجار و باشد يم مؤثر نوجوان
 آمدن وجودبه  از يريجلوگ رو نيا از. گردد اجرا فيتضع باعث

 آن شرفتيپ از يريجلوگ و نامناسب يبدن تيوضع نيا
  .باشد ديمف ورزشكاران از گروه نيا ياجرا بهبود در تواند يم

 

www.mui.ac.ir

http://www.mui.ac.ir


 و همكار حدادنژاد حهيمل  تحتاني اندام قدرت و عملكرد با پرانتزي زانوي ناهنجاري بين رابطه

  195  90 پاييز و زمستان/2شماره /7سال /يپژوهش در علوم توانبخش 

References 
1. Arnason A, Sigurdsson SB, Gudmundsson A, Holme I, Engebretsen L, Bahr R. Physical fitness, injuries, and team 

performance in soccer. Med Sci Sports Exerc 2004; 36(2): 278-85. 
2. Orishimo KF, Kremenic IJ. Effect of fatigue on single-leg hop landing biomechanics. J Appl Biomech 2006; 22(4): 

245-54. 
3. Cozzier J. The Benefits of Physical Conditioning for Your Soccer Performance.  2009Available from: URL: 

http://EzineArticles.com/?expert=Jeff_Cozzier  
4. Jnْior JN, Pastre CM, Monteiro HL. Postural alterations in male Brazilian athletes who have participated in 

international muscular power competitions. Rev Bras Med Esporte 2004; 10(3): 199-201. 
5. Steffen K, Myklebust G, Andersen TE, Holme I, Bahr R. Self-reported injury history and lower limb function as risk 

factors for injuries in female youth soccer. Am J Sports Med 2008; 36(4): 700-8. 
6. Yung PS, Chan RH, Wong FC, Cheuk PW, Fong DT. Epidemiology of injuries in Hong Kong elite badminton 

athletes. Res Sports Med 2007; 15(2): 133-46. 
7. McGee KJ, Burkett LN. The National Football League combine: a reliable predictor of draft status? J Strength Cond 

Res 2003; 17(1): 6-11. 
8. Gaunt BW, Curd DT. Anthropometric and Demographic Factors Affecting Distance Hopped-aid Limb Symmetry 

Index for the Crossover Hop-for- Distance-test in High School Athlete. Journal of Orthopaedic & Sports Physical 
Therapy 2001; 31(3): 145-51. 

9. Witvrouw E, Danneels L, Thijs Y, Cambier D, Bellemans J. Does soccer participation lead to genu varum? Knee 
Surg Sports Traumatol Arthrosc 2009; 17(4): 422-7. 

10. Nyland J, Smith S, Beickman K, Armsey T, Caborn DN. Frontal plane knee angle affects dynamic postural control 
strategy during unilateral stance. Med Sci Sports Exerc 2002; 34(7): 1150-7. 

11. Zazulak BT, Hewett TE, Reeves NP, Goldberg B, Cholewicki J. Deficits in neuromuscular control of the trunk 
predict knee injury risk: a prospective biomechanical-epidemiologic study. Am J Sports Med 2007; 35(7): 1123-30. 

12. Pantano KJ, White SC, Gilchrist LA, Leddy J. Differences in peak knee valgus angles between individuals with high 
and low Q-angles during a single limb squat. Clin Biomech (Bristol, Avon) 2005; 20(9): 966-72. 

13. Steffen K, Pensgaard AM, Bahr R. Self-reported psychological characteristics as risk factors for injuries in female 
youth football. Scand J Med Sci Sports 2009; 19(3): 442-51. 

14. Arnold JA, Brown B, Micheli RP, Coker TP. Anatomical and physiologic characteristics to predict football ability. 
Report of study methods and correlations, University of Arkansas, 1976. Am J Sports Med 1980; 8(2): 119-22. 

15. Pereira R, Machado M, Santos MMD, Pereira LN, Sampaio-Jorge F. Muscle activation sequence compromises 
vertical jump performance. Serbian Journal of Sports Sciences 2008; 2(1-4): 85-90. 

16. Lun V, Meeuwisse WH, Stergiou P, Stefanyshyn D. Relation between running injury and static lower limb 
alignment in recreational runners. Br J Sports Med 2004; 38(5): 576-80. 

17. Ageberg E, Zatterstrom R, Moritz U. Stabilometry and one-leg hop test have high test-retest reliability. Scand J Med 
Sci Sports 1998; 8(4): 198-202. 

18. Hamilton RT, Shultz SJ, Schmitz RJ, Perrin DH. Triple-hop distance as a valid predictor of lower limb strength and 
power. J Athl Train 2008; 43(2): 144-51. 

19. Aragon LF. Evaluation of Four Vertical Jump Tests: Methodology, Reliability, Validity, and Accuracy. 
Measurement in Physical Education and Exercise Science 2000; 4(4): 215-28. 

20. McLean SG, Fellin RE, Suedekum N, Calabrese G, Passerallo A, Joy S. Impact of fatigue on gender-based high-risk 
landing strategies. Med Sci Sports Exerc 2007; 39(3): 502-14. 

21. Kisner, Colby. Therapeutic Exercise: Foundations and Techniques (Therapeutic Exercise: Foundations & 
Techniques). 5th ed. F.A. Davis Company; 2007. 

22. Perez BM. The Development of a Clinical Preventative Screening Tool for the Lower Quarter, Thesis submitted to 
the School of Physical Education at West Virginia University in partial fulfillment of the requirements for the degree 
of Master of Science in Athletic Training 2007. 

23. Choy NL, Brauer S, Nitz J. Linking stability to demographics, strength and sensory system function in women over 
40 to support pre-emptive preventive intervention. Climacteric 2008; 11(2): 144-54. 

24. Engebretsen AH, Myklebust G, Holme I, Engebretsen L, Bahr R. Prevention of injuries among male soccer players: 
a prospective, randomized intervention study targeting players with previous injuries or reduced function. Am J 
Sports Med 2008; 36(6): 1052-60. 

25. Bahr R, Holme I. Risk factors for sports injuries--a methodological approach. Br J Sports Med 2003; 37(5): 384-92. 
26. Gribble P. The star excursion balance test as a measurement tool. Athl Ther Today 2003; 8(2): 46-7. 
27. Hrysomallis C, McLaughlin P, Goodman C. Balance and injury in elite Australian footballers. Int J Sports Med 

2007; 28(10): 844-7. 
28. Junge A, Dvorak J. Soccer injuries: a review on incidence and prevention. Sports Med 2004; 34(13): 929-38. 

www.mui.ac.ir

http://www.mui.ac.ir


 و همكار حدادنژاد حهيمل  تانيتح اندام قدرت و عملكرد با پرانتزي زانوي ناهنجاري بين رابطه

  90 پاييز و زمستان/2شماره /7سال /يپژوهش در علوم توانبخش  196

The relationship between genu varum abnormality and lower extremity’s 
performance and strength in teenage footballers 

 

 
Malihe Hadadnezhad, Amir Letafatkar1 

 
 
Received date: 19/07/2011 
Accept date: 16/08/2011 
 
Abstract 
 

Introduction: The aim of this study was to explore the relationship between Genu Varum abnormality 
and the performance and strength of lower extremity in teenage footballers. 
Materials and Methods: 60 young male football players with the mean age of 15.2 ± 0.78 yr, mean 
weight of 58.9 ± 3.39 kg and mean height of 166.6.21 cm participated in this study. Kendall’s method and 
plumb line were used to evaluate subjects’ posture. Genu Varum was measured via a caliper. To assess the 
performance variables, One-leg Squat for Depth, One-leg Hop for Distance, Single-leg Triple Hop for 
Distance, Vertical Jump and T- test was tested for each athlete. Independent t-test was used for statistical 
analysis of data. 
Results: Results of independent t-test revealed that performance variables were significantly different 
between two groups [Vertical Jump (P = 0.005), One-leg Squat for Depth (P = 0.019), One-leg Hop for 
Distance (P = 0.011), Single-leg Triple Hop for Distance (P = .008) and T- test (P = 0.003)]. 
Discussion and conclusion: Based on this study results, it can be concluded that posture can affect 
performance variables and Genu Garum abnormality may reduce performance. 
Keywords: Physical fitness, Motor fitness, football, Teenage football Players, Genu Varum and Valgum 
abnormality 
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