
  

مفاهیم بیانیه   ورزشکاران زن:  در ACL) رباط صلیبی قدامی( آسیبهاي بدون تماس

  فعلی کمیته بین المللی المپیک

  کاظم اسفندیاریان نسب

 

  چکیده

در ورزشهایی ماننـد   ACLبسیار زیاد است .وقوع اسیب و صدمات  ACLبروز اسیب رباط صلیبی قدامی 

بسکتبال و هندبال تیمی در زنان ورزشکار بسیار باالتر از مردان ورزشکار است ، برنامه هـاي پیشـگیري از   

را در ورزشکاران به خصوص زنـان کـاهش مـی     ACLاسیب که به خوبی طراحی شده باشند خطر اسیب 

صل زانو از طریق اموزش و تمرینات حـس  دهد . این برنامه ها در تالش براي تغییر بارگذاري دینامیکی مف

این شامل که عمقی درونی  و عصبی عضالنی هستند .انها تاکید بر روشهاي صحیح خم شدن و فرود دارند 

فرود ارام بر روي پاي جلو و حرکت ارام بر روي پاي عقب و استفاده از فلکشن زانـو و لگـن و تـا جـاي     

ان باید اموزش ببینند که از چرخش بیش از حد زانو اجتنـاب  ممکن فرو روي هر دو پا می باشد . ورزشکار

  .موقع خم شدن داشته باشند "زانو جلوتر از انگشتان پا"کرده و تمرکز بر روي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  طب ورزشی



  

 14- 15 آموز دانش پسران در تحتانی اندام قدرت بر پرانتزي و ضربدري زانوي هاي ناهنجاري تأثیر مقایسه

  سال

  4محمودي رضا ،3محمودي مهدي ،2فرحان ویدا ،1محمودي اصغر

  اردبیلی محقق دانشگاه ورزشی، فیزیولوژي دکتري دانشجوي -1

  خوارزمی دانشگاه ورزشی، بیومکانیک دکتري دانشجوي -2

  تبریز دانشگاه ورزشی، علوم و بدنی تربیت کارشناس -3

  مرکز تهران نور پیام دانشگاه ورزشی، علوم و بدنی تربیت ارشد کارشناس -4

   چکیده

 پسران در تحتانی، اندام قدرت بر پرانتزي و ضربدري زانو هاي ناهنجاري تأثیر مقایسه حاضر، پژوهش از هدف

 قد( هشترود شهرستان پسر آموز دانش نفر 99 تحقیق این در. است سال 15- 14 آموز دانش

 گروه سه در و شدند انتخاب هدفمند صورت به) کیلوگرم 75/52±34/6 وزن سانتیمتر، 16/8±93/158

 ارزیابی براي. شدند تقسیم) نفر 33( طبیعی زانوي و) نفر 33( پرانتزي زانوي و) نفر 33( ضربدري زانوي

 براي همچنین. شد استفاده کولیس از زانو هاي ناهنجاري ارزیابی براي و شاقولی خط از بدنی، وضعیت

 دست به براي پا یک روي متوالی لی سه و پا یک روي عمودي پرش ها، آزمودنی تحتانی اندام قدرت ارزیابی

 تعقیبی آزمون و راهه یک واریانس تحلیل آزمون از ها داده تحلیل براي. شد استفاده فاصله حداکثر آوردن

 زانوي با ضربدري زانوي گروه بین دهد می نشان آمده بدست نتایج. شد استفاده P≤0/001 سطح در توکی

 از آمده بدست نتایج. دارد وجود داري معنی تفاوت (P=0/001) پا یک روي عمودي پرش آزمون در طبیعی

 پرانتزي با ضربدري زانوي و (P=0/001) طبیعی با ضربدري زانوي هاي گروه بین متوالی لی سه تست

(P=0/001) زانو هاي ناهنجاري که دهد می نشان تحقیق این نتایج. دهند می نشان معناداري تفاوت 

 و باشد داشته اي برجسته نقش تحتانی اندام عضالت قدرت کاهش در تواند می ضربدري، زانوي بخصوص

  .شود عملکرد تضعیف باعث

 آموز دانش پسران تحتانی، اندام قدرت، ضربدري، زانوي پرانتزي، زانوي: ها واژه کلید
  


