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مطالعات طب ورزشی
مقالة پژوهشی

تأثیر تمرینات اسپرتمتریک فوتبال بر عملکرد فوتبالیستهای جوان
فرزانه ساکی ،1هیمن محمدی ،2و عرفان شکیبا
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 .1استادیار گروه حرکات اصالحی و آسیبشناسی ورزشی ،دانشکدۀ علوم ورزشی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان
ایران (نویسندۀ مسئول)
 .2استادیار حرکات اصالحی و آسیبشناسی ورزشی ،گروه علوم ورزشی و تربیتبدنی ،دانشگاه کردستان،
سنندج ،ایران
 .3کارشناس ارشد حرکات اصالحی و آسیبشناسی ورزشی ،دانشکدۀ علوم ورزشی ،دانشگاه بوعلی سینا،
همدان ،ایران
تاریخ ارسال 1399/05/11

تاریخ پذیرش 1400/02/19

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تمرینات اسپرتمتریک ویژۀ فوتبال بر عملکرد پسران جوان فوتبالیست
بود 29 .فوتبالیست با دستکم  18سال سن و داشتن سه سال سابقة ورزش منظم در رشتة فوتبال و بدون
سابقة آسیبدیدگی در مدت یک سال گذشته در پژوهش حاضر شرکت کردند و بهصورت تصادفی به دو گروه
آزمایش و کنترل تقسیم شدند .عملکرد آزمودنیها با استفاده از آزمونهای عملکردی  50یارد سرعت ،چابکی
ایلینویز و پرش سارجنت ارزیابی شد .گروه تجربی تمرینات اسپورتمتریک ویژۀ فوتبال را بهمدت شش هفته
( 18جلسه) انجام دادند و گروه کنترل در این مدت به تمرینات عادی خود پرداختند .برای تحلیل دادهها از
آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد .نتایج تحلیل کواریانس نشان داد پس از شش هفته تمرین ،بین رکورد
آزمونهای سرعت ،چابکی و توان انفجاری در گروه تجربی و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد ( .)P<0/05با
توجه به نتایج پژوهش حاضر به مربیان فوتبال پیشنهاد میشود برای ارتقای عملکرد حرکتی بازیکنان از
تمرینات اسپرتمتریک ویژۀ فوتبال استفاده کنند.
واژگان کلیدی :تمرینات اسپورتمتریک ،عملکرد ،فوتبال

1. Email: F_saki@basu.ac.ir
2. Email: shakibamasseur@gmail.com
3. Email: hemn.m.64@gmail.com
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مقدمه
فوتبال یکی از جذابترین و پرطرفدارترین رشتههای ورزشی در دنیاست .فوتبال نهتنها بیشترین
تعداد شرکتکنندگان را در سراسر جهان دارد ،بلکه بیشترین بحثها و خألهای علمی و عملی را نیز
به خود اختصاص داده است .این رشته در میان دیگر رشتههای تیمی و توپی بیشترین تعداد
شرکتکننده ،طرفدار و تماشاگر را دارد ( .)1به دلیل تحرک و شدت زیاد فعالیتها در فوتبال،
آسیبدیدگی در این رشتۀ مهیج شایع است .مطالعات همهگیرشناسی در فوتبال ،شیوع آسیبهای
اندام تحتانی را  72درصد گزارش کرده است که حدود  40تا  43درصد ااین آسیبها ،آسیبهای
بافت نرم (استرینهای حاد و مزمن) را شامل میشود ( .)2،3اکستراند 1و همکاران محل بیشترین
آسیبهای مشاهدهشده در مسابقات و تمرینات فوتبال را بهترتیب :ران  22درصد ،مچ پا  17درصد،
ساق پا  14درصد ،لگن و کشاله ران  14درصد گزارش کردند ( .)4پارگی رباط متقاطع قدامی ()ACL2
یکی از شایعترین آسیبهای فوتبال است که در صورت وقوع ،ورزشکار مدت زیادی از فعالیت ورزشی
دور خواهد بود ( .)5آسیبدیدگی ورزشی ،امری تهدیدکننده است و اختاللی اساسی در روند پیشرفت
فردی و تیمی ایجاد میکند و در اثر وقوع آن ورزشکار به دلیل درمان و توانبخشی برای مدتی از
فعالیت دور خواهد بود .فوتبال فعالیتی متناوب با شدت زیاد است ( .)6مسابقات فوتبال با دویدنهای
سرعتی ،دریبل زدن با تغییر مسیرهای سریع ،شوت و پرتاب همراه است و بازیکنان باید حرکات را
سریع و دقیق اجرا کنند؛ بنابراین اقدامات الزم از سوی مربیان و بازیکنان برای اجرای مطلوب حرکات،
افزایش و کاهش سرعت حرکتی ،مستلزم این است که بازیکنان آمادگی جسمانی و عملکردی مطلوب
داشته باشند ( .)7با توجه به نتایج مطالعات قبلی و تجزیهوتحلیل بازیهای حرفهای ،حیاتیترین
فاکتورهای عملکردی آمادگی جسمانی در فوتبال سرعت ،چابکی و توان انفجاری است ( .)8،9برنده
شدن در بازی فوتبال به عملکرد و آمادگی جسمانی مطلوب بازیکنان وابسته است ( .)10به همین
دلیل بیشتر دغدغه و برنامههای تمرینی مربیان و ورزشکاران در زمان پیشفصل و فصل مسابقات بر
ارتقای عملکردهای آمادگی جسمانی از قبیل سرعت ،چابکی ،توان هوازی و بیهوازی ،قدرت ،توان
انفجاری متمرکز است و از اقدامات پیشگیری از آسیب غفلت میکنند.
پیشگیری از آسیب یکی از موضوعهای اصلی در فوتبال حرفهای است .پژوهشهای زیادی روی
فوتبالیستهای غیرحرفهای انجام شده است که نشاندهندۀ اهمیت پیشگیری از آسیب در جمعیت-
های مختلفی (اعم از افراد حرفهای و غیرحرفهای ،داوران ،کودکان ،بزرگساالن) است که در فوتبال
فعالیت میکنند .بر اساس ماهیت و محل شایعترین آسیبها در هر ورزش میتوان اقدامات پیشگیری
1. Ekstrand et al, 2011
)2. Anterior Cruciate Ligament (ACL
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از آسیب را انجام داد .رایجترین اقدامات شامل استفاده از اقدامات مداخلهای مختلف بر اساس عوامل
خطرساز کلیدی از قبیل استفاده از کفش ،بریس ،اصالح مکان تمرینی از نظر چمن و سطح مناسب
تمرین و تمرینات عصبی عضالنی تخصصی پیشگیری از آسیب است ( .)11تمرینات عصبی-عضالنی
بهترین و مؤثرترین راه پیشگیری از آسیب و بهترین شیوۀ اصالح تکنیکهای عملکردی است و
متخصصان حوزۀ پیشگیری از آسیب ،برای در امان ماندن از آسیبها و افزایش سن فعالیت ورزشی
اجرای این برنامهها را به مربیان و ورزشکاران توصیه میکنند ( .)12،13متخصصان پیشگیری از آسیب
تمرینات عصبی-عضالنی متعددی ارائه کردهاند که عبارتاند از :فیفا  ،11فیفا  ،+11پیشگیری از
آسیب و ارتقای عملکرد ،1برنامۀ پیشگیری از آسیب زانو .2با توجه به سابقه و نتایج پژوهشهای قبلی
بیشتر این برنامهها با هدف پیشگیری از آسیب ارائه شدهاند .پژوهشهای زیادی اثرمثبت و معنیدار
برنامههای پیشگیری از آسیب را بر عملکرد ورزشی فوتبالیستها ،بهویژه با استفاده از تمرینات فیفا
 +11گزارش کردهاند ( .)14،15در حالی که برخی از پژوهشگران نیز گزارش کردهاند پروتکل فیفا
 +11بر عملکرد فوتبالیستها تأثیر کمی دارد ( .)16تمرینات اسپرتمتریک پروتکل عصبی-عضالنی
جدیدی است که متخصصان پیشگیری از آسیب برای پیشگیری از آسیبهای اندام تحتانی در فوتبال
و ارتقای عملکرد جسمانی بهصورت تخصصی و ویژه برای بازیکنان فوتبال طراحی کردهاند ( .)17این
پروتکل نوعی پروتکل عصبی-عضالنی گرم کردن است که شامل فاکتورهای چابکی ،عکسالعمل،
سرعت ،مقاومت ،پالیومتریک ،هماهنگی و قدرت است ( .)17اسپرتمتریک تمرینات مختلف و
متنوعی دارد که با اهداف پیشگیرانه و ارتقای عملکرد ورزشکاران در پژوهشهای قبلی استفاده شده
است .بهطور مثال نویز 3و همکاران ( )2015با ترکیب برنامۀ گرم کردن عمومی و تمرینات تخصصی
اسپرتمتریک افزایش قابلتوجهی در عملکرد دختران ورزشکار مشاهده کردند .در این پژوهش نویز
و همکاران با اجرای تمرینات ترکیبی گرم کردن و اسپرتمتریک ویژۀ فوتبال گزارش کردند که این
تمرینات بر عملکرد و پیشگیری از آسیب فوتبالیستها تأثیرگذار است (.)18
از یک طرف بیشتر مربیان به دلیل انتظارات خاص خود برای رسیدن به اهداف تیمی تمایلی به اجرای
برنامههایی با عنوان پیشگیری از آسیب ندارند و از طرف دیگر اثرگذاری این برنامهها را بر ارتقای
عملکرد جسمانی ورزشکاران ضعیف میدانند؛ از این رو وجود پروتکلی جامع و کاربردی که همزمان
در پیشگیری از آسیب تأثیر داشته باشد و موجب ارتقای عملکرد جسمانی در تیمهای ورزشی شود،
الزم و ضروری به نظر میرسد .پژوهشهای زیادی تأثیر تمرینات پیشگیری از آسیب فیفا  +11را بر
میزان آسیب و عملکرد فوتبالیستها بررسی کردهاند و اغلب تأثیر مثبت آن را در هر دو زمینۀ
1. Prevent Injury and Enhance Performance Program.
2. Knee Injury Prevention Program.
3. Noyes
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پیشگیری از آسیب و افزایش عملکرد تأیید کردهاند .همچنین در زمینۀ تأثیر تمرینات اسپرتمتریک
ویژۀ فوتبال نتایج پژوهشها بیانگر تأثیر مثبت آن بر کاهش آسیبهای اندام تحتانی است ،اما به نظر
میرسد تأثیر این برنامۀ تمرینی بر عملکرد ورزشی فوتبالیستهای مرد بررسی نشده است .بنابراین،
هدف از مطالعۀ حاضر بررسی تأثیر تمرینات پیشگیری از آسیب اسپرتمتریک ویژۀ فوتبال بر عملکرد
پسران جوان فوتبالیست است.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع کارآزمایی بالینی با طرح پیشآزمون و پسآزمون است .نمونۀ آماری پژوهش
حاضر فوتبالیستهای جوان باالی  18سال آکادمی فوتبال ذوالفقارنسب شهرستان سنندج بودند.
تعداد کل نمونهها با استفاده از نرمافزار تعیین حجم نمونۀ «جیپاور» (توان آزمودنی  ،0/80اندازۀ اثر
 0/97و سطح معناداری  22 )0/05نفر ( 11نفر در هر گروه) بهدست آمد ( .)14به دلیل ریزش
احتمالی آزمودنیها در طول اجرای تمرینات ،برای هر گروه  15نفر آزمودنی در نظر گرفته شد .در
فرایند انجام پژوهش ،یک نفر از گروه تجربی به دلیل غیبت بیشازحد در تمرینات از پژوهش حذف
شد .بعد از انجام پیشآزمون ،آزمودنیها با استفاده از نرمافزار  Random Number Generatorبه دو
گروه تقسیم شدند .معیارهای ورود به پژوهش شامل سن  18تا  25سال ،داشتن دستکم سه سال
سابقۀ ورزشی در فوتبال و بازی در تیم باشگاهی ،نداشتن آسیب جدی در طول یک سال گذشته،
حضور منظم در جلسات تمرینی و رضایت شخصی ورزشکار برای شرکت در برنامۀ تمرینی پژوهش
بود .معیارهای خروج شامل غیبت بیش از دو جلسه در تمرینات ،شرکت در برنامههای بدنسازی
تخصصی در طول دورۀ اجرای برنامه تمرینی استفادهشده در پژوهش بود ( .)18پژوهش حاضر از سوی
کمیتۀ اخالق دانشگاه بوعلیسینا و مرکز ثبت کارآزمایی بالینی بهترتیب با کدهای
 IR.BASU.REC.1398.018و  IRCT20200307046716N1تأیید شد.
ارزیابی عملکرد آزمودنیها
 50یارد سرعت
برای ارزیابی سرعت حرکت آزمودنیها از آزمون  50یارد سرعت استفاده شد .یک مسیر  50یاردی
(معادل 45/72متر) در زمین فوتبال با مخروط مشخص شد .این مسیر در عرض جهت باد قرار گرفت
تا اثر باد موافق و مخالف بر آزمودنی خنثی شود .این آزمون بهوسیلۀ دو نفر آزمونگر تحت کنترل بود.
یک نفر کنار خط استارت و نفر دیگر کنار خط پایان ،مدتزمانی را که طی آن آزمودنی مسافت را به
پایان میرساند ،ثبت میکردند .آزمودنی اجازه داشت این آزمون را سه بار با فاصله استراحتی سه
دقیقه انجام دهد و بهترین زمان برایش ثبت میشد (.)19
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چابکی ایلینویز
در پژوهش حاضر برای ارزیابی چابکی از آزمون ایلینویز استفاده شد .پایایی آزمون ایلینویز در مطالعات
گذشته  0/98گزارش شده است ( .)20ایستگاه این آزمون با استفاده از هشت عدد مخروط آماده شد
که با فاصلههای استاندارد مشخص شده بودند .آزمودنی در کنار اولین مخروط در سمت چپ به حالت
استارت میایستاد و با فرمان «رو» آزمون را شروع میکرد .سپس بهسرعت به سمت مخروط روبرو
میدوید که در فاصلۀ  10متری قرار داشت ،آن را دور میزد ،مسیر را به سمت اولین مخروط در مرکز
ایستگاه ادامه میداد و مسیر حرکتی را که شامل چهار مخروط بود که در یک خط با فاصله 3/05
متر ی از یکدیگر قرار داشتند با حرکت مارپیچ یا زیگزاگ رفتوبرگشت طی میکرد .سپس ،مسافت
 10متری کناری را میدوید و بار دیگر پس از دور زدن مخروط مسافت را بهصورت مستقیم برمیگشت
و از خط پایان عبور میکرد .زمان (ثانیه و صدم ثانیه) طی کردن مسافت بهعنوان رکورد آزمودنی ثبت
میشد .هر آزمودنی سه بار آزمون را تکرار میکرد و بهترین رکوردش ،رکورد نهایی در نظر گرفته
میشد.
پرش سارجنت
ارزیابی توان انفجاری اندام تحتانی با استفاده از آزمون پرش درجا سارجنت انجام شد .پایایی آزمون
سارجنت در مطالعات بین  0/99-0/90و روایی آن  0/78گزارش شده است ( .)21اجرای آزمون پرش
سارجنت به این صورت بود که آزمودنی در حالت نیمرخ در سمت دیوار مدرج (برحسب سانتیمتر)
کنار دیوار میایستاد ،سپس دست برتر خود را باال میبرد و انگشت میانی را روی دیوار مدرج قرار
میداد تا طول قدش در حالت ایستاده ،با دست کشیده بدون ایجاد پالنتار فلکشن در مچ پا مشخص
و ثبت شود .سپس با خم کردن زانوها و حرکت اسکات تا حد  90درجه بهصورت عمودی بهطرف باال
میپرید و در اوج پرش ،با دستش دیوار را لمس میکرد .در نهایت ،تفاضل طول قد ایستادۀ آزمودنیها
با حداکثر ارتفاع پرشی که انجام میدادند ،بهعنوان رکوردشان ثبت میشد .هر آزمودنی سه بار آزمون
را تکرار میکرد و بهترین رکوردش ،رکورد در نظر گرفته میشد.
تمرینات اسپرتمتریک ویژۀ فوتبال
پروتکل اسپرتمتریک ویژۀ فوتبال چند بخش اساسی از فاکتورهای عملکردی مورد نیاز فوتبالیستها
را در بر میگیرد و شامل چهار بخش تمرینی است که عبارتاند از :چابکی و عکسالعمل ،سرعت و
استقامت ،پالیومتریک و قدرت ( .)18ابزار الزم برای اجرای تمرینات شامل مخروط ،تراباند مقاومتی،
نردبان و کِش پیالتس است .برنامۀ تمرینی متغیر بود و برای هر هفته برنامهای جداگانه در نظر گرفته
شده بود .به گروه تمرین در ابتدای هر هفته کل برنامۀ هفتگی بهصورت تئوری آموزش داده میشد.
مدتزمان اجرای پروتکل در هر جلسه  35تا  45دقیقه بود .شرایط فعالیت گروه کنترل مشابه شرایط
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همیشگی بود؛ یعنی انجام تمرینات گرم کردن و آمادگی تخصصی توسط مربی تیم .مدتزمان تمرین
در هر جلسه و تعداد جلسات مشابه گروه تمرین بود .همچنین در هر دو گروه کنترل و تمرین
آزمودنیها از پستهای مختلف انتخاب شده بودند (بهجز دروازهبان) و تمرینات در فصل بدنسازی و
پیش از رقابتها انجام شد.
جدول  -1تمرینات و حرکات پروتکل اسپرتمتریک ویژۀ فوتبال
فاکتور

چابکی و
عکسالعمل

استقامت،
سرعت ،مقاومت

جلسة تمرین

تکرار

1-3
1-3
4-6
4-6
7-9
7-9
10-12
10-12
13-15
13-15
16-18
16-18
13-15/7-9/1-3

 3تکرار
 2تکرار
 3تکرار
 2تکرار
 2تکرار
 2تکرار
 4تکرار
 2تکرار
 4تکرار
 2تکرار
 4تکرار
 2تکرار
 5تکرار

تمرین

 -14دویدن به پشت :بک پدال

1-3

 5تکرار

 -15دویدن نرم (جاکینگ)

1-3

 1170متر

 -16دویدن با مقاومت باند

16-18/10-12/4-6

 1تکرار

 -17دویدن سریع و لمس زمین و دویدن رو به
عقب

4-6

 5تکرار

 -18شاتل  100یارد

4-6

 4تکرار

 -20شاتل  50یارد

7-9

 4تکرار

 -21دویدن باکس

10-12

 3تکرار

 -22دو  50یارد رفتوبرگشت ( 10یارد 20 ،یارد،
 30یارد 40 ،یارد 50 ،یارد)

10-12

 4تکرار

 -1دویدن زیگزاگ
 -2دویدن بین موانع (با فرمان مربی)
 -3دو شاتل بین موانع
 -4دویدن سریع و ایستادن با فرمان مربی
 -5دو اسکوار (مربع)
 -6دویدن با گوش دادن به فرمان مربی
 -7براسکا
 -8دویدن واکنشی با فرمان مربی
 -9ایلینویز
 -10دویدن با فشار آیینهای دو نفره
 -11دوT
 -12دویدن چرخشی بین موانع (با فرمان مربی)
 -13مقاومت همراه با فشار به همتیمی
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ادامة جدول  -1تمرینات و حرکات پروتکل اسپرتمتریک ویژۀ فوتبال
فاکتور

استقامت،
سرعت ،مقاومت

نردبان

پالیومتریک

قدرتی

تمرین

جلسة تمرین

تکرار

 -23دو رفتوبرگشت به عقب با چرخش º180
 -24دو رفتوبرگشت  20یارد (جینگل جانگل)
 -25دو رفتوبرگشت به عقب با چرخش º360
 -26دو رفتوبرگشت  10یارد (جینگل جانگل)
 -27نردبان :باال باال ،عقب عقب
 -28نردبان :لمس انگشتان
 -29نردبانoutside foot in :
 -30نردبان :داخل داخل ،بیرون بیرون
 -31نردبان :باال باال ،عقب عقب
 -32نردبان :یک پا جلو ،یک پا عقب
 -33پرش کوتاه :پرش جفتپا
 -34پرش کوتاه :پرش جفتپا باز
 -35پرش کوتاه :پرش جفتپا باز -با º180
چرخش
 -36پرش کوتاه :پرش تکپا
 -37پرش کوتاه :تکرار کل پرشها
 -38اسکات با نوار پیالتس
 -39النچ با نوار پیالتس
 -40تقویت عضلۀ دوقلو (تکپا)
 -41تقویت همسترینگ با ایجاد مقاومت توسط یار
تمرینی (بهصورت دمر یا پرون)
 -42تقویت همسترینگ عمود نگهداشتن تکپا در
فضا (درازکش سوپین)
 -43تقویت عضالت شکم
 -44تا کردن ران با نوار پیالتس
 -45دور کردن ران با نوار پیالتس
 -46تقویت عضالت دست با نوار پیالتس
 -47نشستن با تکیه به دیوار

13-15
13-15
16-18
1-18
1-3
4-6
7-9
10-12
13-15
16-18
1-3
4-6

 7تکرار
 5تکرار
 7تکرار
 6تکرار
 2تکرار
 2تکرار
 2تکرار
 2تکرار
 2تکرار
 2تکرار
3*5
3*5

7-9

3*5

10-12
13-18

3*5
3*5

کل حرکات  30ثانیه یک تکرار :جلسه
1-6
کل حرکات  45ثانیه یک تکرار :جلسه
7-12
کل حرکات  60ثانیه یک تکرار :جلسه
13-18
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روش آماری
بهمنظور تجزیهوتحلیل دادههای جمعآوریشده در مراحل پیشآزمون و پسآزمون از روشهای آماری
توصیفی و استنباطی استفاده شد .برای تعیین نرمال بودن دادهها از آزمون شاپیرو-ویلک استفاده شد.
سپس ،در بررسی تغییرات بین گروهی از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد .کلیۀ مراحل
تجزیهوتحلیل دادهها با سطح معناداری  0/05و با استفاده از نرمافزار اسپساساس نسخۀ  24انجام
شد.
یافتههای پژوهش
مشخصات جمعیتشناختی فوتبالیستهای شرکتکننده در پژوهش بهطور کامل در جدول شمارۀ 2
ارائه شده است.
جدول  -2مشخصات جمعیتشناختی شرکتکنندگان در پژوهش
متغیر
سن (سال)
وزن (کیلوگرم)
قد (سانتیمتر)
BMI

گروه

میانگین  ±انحراف استاندارد

تمرین

18/40 ± 0/507

کنترل

18/64 ± 1/082

تمرین

70/47 ± 9/628

کنترل

64/6±64/61

تمرین

180/40 ± 6/864

کنترل

179/57 ± 6/722

تمرین

21/593 ± 2/145

کنترل

20/0469 ± 1/738

p
0/213
0/153
0/501
0/093

با توجه به نرمال بودن دادهها ،همگنی شیب خط رگرسیون ،همگنی واریانسها (همگنی واریانسها
با استفاده از آزمون لون بررسی شد) برای تجزیهوتحلیل نهایی از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده
شد .نتایج تجزیهوتحلیل آماری در جدول شمارۀ  3بهطور کامل گزارش شده است .شکلهای شمارۀ
 2 ،1و  ، 3تغییرات و میزان بهبودی در فاکتورهای سرعت ،چابکی و توان انفجاری در پیشآزمون و
پسآزمون هر دو گروه تجربی و کنترل را نشان میدهد.
نتایج تحلیل کوواریانس با در نظر گرفتن مقادیر پیشآزمون بهعنوان کنترل نشان داد بین رکورد
آزمونهای سرعت ( ،)P=0/01 ،F:13/96چابکی ( )P=0/00 ،F=36/42و توان انفجاری (،F=4/26
 )P=0/04در گروه تجربی و کنترل پس از شش هفته تمرین تفاوت معناداری وجود دارد .رکورد گروه
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تجربی پس از اجرای تمرینات اسپرتمتریک ویژۀ فوتبال در سرعت حدود هفت درصد ،چابکی حدود
 12درصد و توان انفجاری حدود  18درصد بهبود یافت.
پیش…

تمرین

سرعت

6/8
6/6
6/4
6/2
6
5/8
5/6
5/4
5/2
5

کنترل

شکل  -1تغییرات مشاهدهشده در سرعت هر دو گروه (تجربی و کنترل)
پیش…

25
20
15

5
0

تمرین

کنترل

شکل  -2تغییرات مشاهدهشده در چابکی هر دو گروه (تجربی و کنترل)

چابکی

10
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60

پیش…

50
40

20
10

توان انفجاری

30

0

کنترل

تمرین

شکل  -3تغییرات مشاهدهشده در توان انفجاری هر دو گروه (تجربی و کنترل)
جدول  -3نتایج تحلیل کوواریانس
میانگین پسآزمون
متغیر

(تنظیمشده بر اساس مقدار
پیشآزمون (کوریت))

سرعت
چابکی
توان انفجاری

گروه تجربی

5/88

گروه کنترل

6/35

گروه تجربی

15/68

گروه کنترل

18/18

گروه تجربی

51/60

گروه کنترل

50/71

مقدار
F

مقدار P

مجذور اتا

13/96

0/01

0/349

36/42

0/00

0/584

4/26

0/04

0/141

بحث و نتیجهگیری
هدف مطالعۀ حاضر که بررسی تأثیر تمرینات اسپرتمتریک ویژۀ فوتبال بر عملکرد پسران جوان
فوتبالیست بود .نتایج بیانکنندۀ اثرگذاری این پروتکل بر فاکتورهای عملکردی حرکتی سرعت
( ،)P=0/01چابکی ( )P=0/00و توان انفجاری ( )P=0/04است.

ساکی :تأثیر تمرینات اسپرتمتریک فوتبال بر عملکرد...

211

نتایج پژوهش حاضر در خصوص عملکرد سرعت با نتایج مطالعات کیلدینگ 1و همکاران ( ،)22نویز و
همکاران ( ،)23پاناگولیس 2و همکاران ( ،)24روزلر 3و همکاران ( )25همسوست و در مقابل ،با نتایج
مطالعات زارعی و همکاران ( ،)15مندیگوچیا 4و همکاران ( ،)26پاریجابالنکو 5و همکاران (،)27
پریسک 6و همکاران ( ،)28استیفن 7و همکاران ( ،)29ویسکووی 8و ونهست )20( 9همسو نیست.
دلیل احتمالی ناهمسو بودن نتایج تحیق حاضر با مطالعات مذکور استفاده از برنامۀ فیفا  +11است.
برنامۀ تمرینات پیشگیری از آسیب فیفا  +11تعداد کمی از تمرینات سرعتی را در بر میگیرد و تمرکز
اصلی این برنامه بر اصالح عملکرد و اجرای صحیح حرکتی و فاکتورهای قدرت ،تعادل و ثبات مرکزی
و پالیومتریک است ( .)12عموم ًا بیان کردهاند که تمرینات قدرتی و پالیومتریک عملکرد سرعت
ورزشکاران را افزایش نمیدهد ( ،)30اما به دلیل اینکه توان عضالنی ترکیبی از دو فاکتور قدرت و
سرعت است ،ضروری است تمرینات قدرتی نیز در کنار تمرینات تخصصی افزایش سرعت در برنامۀ
تمرینات گنجانده شود ( .)31با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،تمرینات اسپرتمتریک ویژۀ فوتبال بر
توان تأثیر معناداری داشته است؛ بنابراین انتظار میرود این پروتکل بر سرعت نیز تأثیر مثبت داشته
باشد؛ زیرا قطعاً با افزایش همزمان قدرت و سرعت بهبود عملکرد توان نیز حاصل میشود .بنابراین به
دلیل اینکه هدف اصلی این برنامهها پیشگیری از آسیبهای ورزشی و ارتقای عملکرد عصبی-عضالنی
در ورزشکاران است ،ایجاد تعادل بین رشد و تقویت فاکتورهای عملکردی نیز بسیار مهم است .فوتبال
امروزی نیازی اساسی به بازیکنان سرعتی دارد؛ به دلیل اینکه در حرکت رو به جلو و مستقیم برای
ورود به منطقۀ دروازه ،رسیدن به هدف و به ثمر رساندن گل ،سرعت زیاد نیاز اساسی فوتبالیستهاست
( .)32در پژوهش حاضر تمرینات اسپرتمتریک ویژۀ فوتبال تأثیری قابلتوجه بر عملکرد سرعت
فوتبالیستها داشت .دلیل این اثرگذاری انجام تمرینات متنوع در مسافتهای مختلف در کل زمین
است از جمله روی خط عرضی ،خط طولی ،قطر زمین ،منطقۀ دروازه و جریمه .حجم تمرینات قدرتی
و افزایش فرکانس تمرینی در بزرگساالن از موارد مؤثر و اصولی در اثرگذاری تمرینات عصبی-عضالنی
بر سرعت حرکت فوتبالیستهاست.در پروتکل حاضر نیز حجم زیاد و تنوع تمرینات بهخوبی مشاهده
میشود .)32( .یکی از مواردی که بر سرعت حرکت اثرگذار است شتابگیری اولیه است ( .)33برای
1. Kilding
2. Panagoulis
3. Rossler
4. Mendiguchia
5. Pareja-Blanco
6. Prieske
7. Steffen
8. Vescovi
9. VanHeest
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ارتقای شتاب ورزشکاران ،معمو ًال از تمرینات مقاومتی با استفاده از ابزارهای تمرینی و یارتمرینی
استفاده میشود .در تمرینات اسپرتمتریک ویژۀ فوتبال دو نمونه از تمرینات مقاومتی را بهخوبی
میتوان مشاهده کرد که میتواند از دالیل اثرپذیری این پروتکل بر سرعت حرکت فوتبالیستها باشد.
چابکی یکی از فاکتورهای مهم عملکردی در بازی فوتبال است ( .)34طبق گزارشها حدود  11درصد
از کل یک بازی فوتبال به حرکات چابکی اختصاص دارد ( .)35نتایج پژوهش حاضر با مطالعات
ویسکووی و ونهست ( ،)20کیلدینگ و همکاران ( ، )22لیندبولوم 1و همکاران ( ،)36زارعی و همکاران
( )15و جولین 2و همکاران ( )37همخوانی ندارد .جولین و همکاران در سال  2008گزارش کردند
چابکی ورزشکاران با استفاده از تمرینات پالیومتریک و قدرتی تغییری نمیکند ( .)37در پژوهش
حاضر تمرینات اسپرتمتریک اثری مثبت بر چابکی داشتند؛ زیرا در در هر جلسه از تمرینات
اسپرتمتریک ،تمرینات چابکی ،پالیومتریک ،قدرت و سرعت با هم در ابتدای جلسه تمرین انجام
میشد .احتماالً تمرینات پالیومتریک بهصورت جداگانه در یک جلسه یا انجام تمرینات قدرتی بهتنهایی
تأثیر کمتری در بهبود چابکی دارند و در صورتی که با فاکتورهای قدرت ،سرعت ،چابکی و تمرینات
پالیومتریک در یک جلسۀ تمرینی ترکیب شوند ،نتایج بهتری بهدست میآید که نتایج پژوهش حاضر
بهخوبی از این مورد حمایت میکند .زوهال 3و همکاران ( )2019گزارش کردند تمرینات عصبی-
عضالنی تأثیری مثبت در چابکی دارند .)35( .یکی از مواردی که در برنامههای تمرینی در عملکرد
چابکی تأثیرگذار است ،زاویههای تغییر جهت حین حرکت است .در پژوهشی که تأثیر برنامۀ تمرینی
پیشگیری از آسیب را بر عملکرد چابکی بررسی کرده است ،نتایج نشان میدهد به دلیل اینکه در
تمرینات از تغییر جهتهای مختلف با زاویههای متنوع استفاده نشده است ،تأثیر آنچنانی در چابکی
فوتبالیستها نداشته است ( .)20یکی از اصول اساسی اثرگذاری تمرینات ،اصل ویژگی تمرین است
که به تشابه نوع تمرین با هدف اشاره دارد .با توجه به این اصل ،تمریناتی که بیشتر به آزمونهای
مورد نظر نزدیک باشد (یعنی تمرینات شبیه آزمون باشند) ،میتوانند تأثیر بیشتری در چابکی
ورزشکاران داشته باشند ( .)38در پروتکل حاضر تمرینات بخش چابکی با آزمونهای چابکی تقریباً
همسانی و بسیار شبیه هم بودند؛ بهطور مثال دو نمونه از تمرینات شامل مهارت چابکی Tو مهارت
ایلینویز در تمرینات وجود داشتند که هردو تمرین به آزمونهای سنجش چابکی ورزشکاران در

1. Lindblom
2. Jullien
3. Zouhal
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تمرینات شباهت دارند و در طول شش هفته تمرین ،تأثیر قابلتوجهی در پیشرفت رکوردهای چابکی
در گروه تمرین داشتند.
نتایج پژوهش حاضر با نتایج نویز و همکاران ( )2013همخوانی دارد ( .)23نویز و همکاران گزارش
کردند دلیل اثرگذاری پروتکل عصبی-عضالنی پیشگیری از آسیب بر چابکی وجود ترکیبی از تمرینات
قدرتی ،سرعتی و عکسالعملی است و تأکید داشتند که این تمرینات کل عملکرد اندام تحتانی را
تحت تأثیر قرار میدهد (.)23
نتایج پژوهش حاضر در خصوص توان انفجاری با نتایج مطالعات زارعی و همکاران ( ،)16دیاستفانو1
و همکاران ( ،)39کیلدینگ و همکاران ( ،)22هوت 2و همکاران ( ،)40نویز و همکاران ( ،)23کوبال3
و همکاران ( )41همسوست .توان انفجاری ترکیبی از دو فاکتور قدرت و سرعت است و از مهمترین
فاکتورهای ضروری در عملکرد فوتبالیستها بهشمار میرود .به همین دلیل متخصصان روشهای
مختلف تمرینی را برای ارتقای این عملکرد ارائه میدهند .یکی از روشهای مهم آموزش و بهبود توان
انفجاری ترکیب تمرینات قدرتی و پالیومتریک است ( .)41یکی از اصول اساسی برای ارتقای توان
عضالنی اندام تحتانی اجرای تمرینات قدرتی با هدف ایجاد هایپرتروفی عضالنی است .تمرینات
پالیومتریک بهمنظور بهبود عملکرد کوتاه شدن عضالت حین جهشها و حرکات مختلف و بهبود
ظرفیت قدرت عضالت انجام میشود .ترکیب تمرینات پالیومتریک و قدرت ،در مقایسه با انجام
تمرینات قدرتی و پالیومتریک بهتنهایی ،به افزایش بیشتر قدرت عضالنی منجر میشود و همچنان
نتایج پژوهشهای مختلف بیانگر تأثیرپذیری هر دو روشاند ،اما در هیچ پژوهشی گفته نشده است که
کدام روش بیشتر تأثیرگذار است .با توجه به چرخۀ کشش و کوتاه شدن سریع در تمرینات پالیومتریک
گفته شده است که اجرای تمرینات پالیومتریک قبل از تمرینات قدرتی میتواند باعث بهبود توان
انفجاری شود ( .)41با توجه به روند اجرای تمرینات اسپرتمتریک ویژۀ فوتبال ،تمرینات پالیومتریک
قبل از تمرینات قدرتی انجام شده است و اثرگذاری برنامه میتواند به این دلیل باشد؛ زیرا تمرینات
پالیومتریک که قبل از تمرینات قدرتی انجام میشوند ،خستگی کمتری به همراه دارند .گفته میشود
تکرارهای زیاد در اجرای تمرینات باعث بهبود عملکرد میشود ،اما با افزایش تکرارها مسلم ًا باید سرعت
حرکت را کاهش داد و با این کاهش سرعت در تمرینات پالیومتریک میتوان میزان خستگی را نیز
کاهش داد که به عملکرد بهتر درنتیجۀ تمرینات پالیومتریک منجر میشود .با کاهش خستگی میزان
نیروی تولیدشده نیز افزایش مییابد ()27؛ بنابراین با کاهش خستگی در اثر کاهش سرعت و افزایش
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تکرارها در تمرینات پالیومتریک میتوان تولید نیروی عضالنی را در اندام تحتانی ارتقا داد ( .)27این
مورد بیشتر بر افزایش حجم تمرینی در مدتزمان اجرای پروتکل اشاره دارد و بیانکنندۀ این است
که هرچه حجم تمرینی و تعداد تکرارها و حرکات بیشتر باشد ،بهخوبی میتوان بر عملکرد توان
انفجاری نیز تأثیر گذاشت .سرعت بخش جداییناپذیر توان انفجاری است؛ بنابراین انجام تمرینات
مختلف سرعتی در ارتقای توان انفجاری یکی از راههای الزم و ضروری است ( .)41در تمرینات
اسپرتمتریک ویژۀ فوتبال ،تمرینات متنوع بسیاری وجود دارد که زیرمجموعۀ فاکتور سرعتاند و
دلیل ارتقا و پیشرفت رکورد فوتبالیستهای گروه تمرین در توان انفجاری ،وجود تمرینات سرعتی در
پروتکل است.
با توجه به نتایج پژوهش حاضر پروتکل عصبی-عضالنی اسپرتمتریک ویژۀ فوتبال بر عملکردهای
حرکتی فوتبالیستها تأثیر مثبت داشت .مربیان زیادی از اجرای برنامههای پیشگیرانه در طول پیش-
فصل و همچنان فصل مسابقات استقبال خوبی نمیکنند و دلیل آن را مؤثر نبودن برنامههای پیشگیرانه
بر رشد و ارتقای فاکتورهای عملکردی بیان میکنند و اینکه حس میکنند این پروتکلها در برنامههای
آمادگی جسمانی و بدنسازی تیمی اختالل ایجاد میکند ،اما بر اساس نتایج مطالعۀ حاضر میتوانند
از پروتکل عصبی-عضالنی پیشگیری از آسیب اسپرتمتریک ویژۀ فوتبال برای آمادهسازی تیم ،ارتقای
عملکرد بیومکانیکی و پیشگیری از آسیب در راستای حفظ ایمنی بازیکنان و در امان ماندن بازیکنان
از آسیبهای پیشرو استفاده کنند و از مزایای آن بهرهمند شوند .از آنجا که در پژوهش حاضر فقط
عملکرد حرکتی بررسی شده و سایر متغیرها مانند نرخ بروز آسیب ،عوامل خطرزای بیومکانیکی و
عصبی-عضالنی بررسی نشده است ،به محققان آینده پیشنهاد میشود اثر این تمرینات را بر عوامل
خطرزای بیومکانیکی و نرخ بروز آسیب در مطالعات آیندهنگر بررسی کنند.
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Abstract
The aim of the present study was to investigate the effect of sport metrics training on the
performance of young soccer players. 29 soccer players with at least 18 years of age and
having three years of regular sports experience in soccer and without a history of injuries
in the past year participated as subjects in the present study and divided into experimental
and control groups randomly. Subjects' performance was assessed using 50 yards sprint,
Illinois, and sergeant tests. The experimental group performed soccer-specific Sports
Metrics training for six weeks (18 sessions) and the control group continued normal
exercises. Data were analyzed by the ANCOVA test. The results of ANCOVA showed
there are significant differences between the record of speed, agility, and power tests in
the experimental and control groups after six weeks of training (P <0.05). According to
the results of the present study, football coaches are suggested to use soccer-specific
Sports Metrics training to improve the motor performance of players.
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