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چکیده
هدف :قدرت عضالنی برای اجرای بسیاری از حرکات و مهارتها در فوتبال الزم است .در بسیاری از مطالعات ،نشان داده شده
است که قدرت عضالت کیفیت انجام مهارتهای ورزشی را افزایش میدهد .اما ،در مطالعات اندکی قدرت بازیکنان در سطوح
مختلف مقایسه شده است .بنابراین ،در پژوهش حاضر تالش شده است مقایسة قدرت ایزوکنتیکی و ایزومتری عضالت زانوی
بازیکنان مرد نخبه ،زیرنخبه و آماتور فوتبال ایران بررسی شود.
روشها :قدرت ایزوکنتیکی عضالت زانوی  102بازیکنان فوتبال شامل  29نفر از بازیکنان تیم ملی فوتبال امید ایران (نخبه)،
 29نفر از بازیکنان دستة یک امید ایران (زیرنخبه) و  44نفر از بازیکنان دستة  2امید استان تهران (آماتور) در سرعتهای
زاویهای  60و  180درجه بر ثانیه بهوسیلة دستگاه ایزوکنتیک بایودکس اندازهگیری شد .قدرت ایزومتری عضالت خمکننده و
بازکنندة زانوی بازیکنان نیز در زاویة  60درجه اندازهگیری شد.
نتایج :قدرت ایزوکنتیکی عضالت خمکننده و بازکنندة زانوی بازیکنان نخبه در هر دو سرعت زاویة  60و  180درجه بر ثانیه و
نسبت قدرت ایزوکنتیکی عضالت خمکننده /بازکننده در سرعت زاویة  180درجه بر ثانیه بهطور معناداری بیشتر از بازیکنان
زیرنخبه و آماتور بود .اما ،تفاوت معناداری در نسبت قدرت ایزوکنتیکی عضالت خمکننده /بازکننده در سرعت  60درجه بر ثانیه
مشاهده نشد.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج تحقیق حاضر ،میتوان بیان کرد سطح رقابت بر میزان قدرت ایزوکنتیکی و ایزومتری عضالت
زانوی بازیکنان جوان فوتبال ایران مؤثر است .بنابراین ،توصیه میشود در تدوین برنامههای تمرینی برای ارتقای عملکرد و
پیشگیری از آسیب بازیکنان در سطوح مختلف به این مسئله توجه داشت.
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واژههای کلیدی :فوتبال ،قدرت ایزوکنتیکی ،ایزومتری ،زانو ،سطح رقابت.
مقدمه

جسیس و همکاران [ ]14نیز در مقایسة قدرت ایزومتری

قدرت عضالنی یکی از مهمترین عوامل آمادگی جسمانی،

بیشینة عضالت اندام تحتانی بازیکنان تیم ملی جوانان یونان

بهویژه در فوتبال است .برای اجرای بسیاری از حرکات و

و بازیکنان زیرنخبه و آماتور بیان کردند قدرت عضالت

مهارتها در فوتبالـ مانند کاهش سرعت ،شوتزدن ،دریبل،

بازیکنان تیم ملی از بازیکنان لیگهای محلی (زیرنخبه) و

چرخش و پریدنهاـ قدرت کافی الزم است [ .]1در بسیاری

بازیکنانی که تفریحی فوتبال بازی میکردند (آماتور) بیشتر

از مطالعات نشان داده شده است که ارتقای قدرت عضالت

بود ،اما اختالفی بین قدرت عضالت بازیکنان زیرنخبه و

اندام تحتانی ممکن است به افزایش کیفیت اجرای

آماتور مشاهده نشد .کمیتی و همکاران [ ]1نیز گزارش

مهارتهای ورزشی بینجامد [ .]3 ،2لذا ،اندازهگیری قدرت

کردند قدرت ایزوکنتیکی عضالت خمکننده و بازکنندة زانوی

عضالت اندام تحتانی بازیکنان فوتبال ارزیابی نسبتاً دقیقی از

بازیکنان نخبة فرانسوی در سرعت  120درجه بر ثانیه بیشتر

وضعیت آمادگی جسمانی و تکنیکی فرد است .بهطور مثال،

از بازیکنان آماتور و زیرنخبه بود ،اما در سرعت  300درجه

بانگسبو و همکاران [ ]4نشان دادند که بازیکنانی که قدرت

بر ثانیه اختالف معناداری بین بازیکنان نخبه و زیرنخبه و

عضالت اندام تحتانی بیشتری دارند سرعت و دقت شوت

آماتور مشاهده نشد.

بهتری نیز دارند .همچنین ،افزایش قدرت عضالت در ارتقای
سرعت بازیکنان نیز مؤثر است [.]6 ،5

از سوی دیگر ،متاکاس و همکاران [ ]15بیان کردند بین
بازیکنان چهار سطح لیگ کشور یونان از نظر قدرت عضالنی

همچنین ،اندازهگیری قدرت عضالنی ،بهطور مستمر ،قبل از

تفاوت معناداری وجود ندارد .با توجه به ردهبندی تیمها و

شروع فصل ،بهمنظور شناسایی بازیکنان در خطر بروز آسیب،

دستهای که مسابقات در آن انجام میشود ،تمرینات اجرایی

ضروری بهنظر میرسد [ .]8 ،7بهطور مثال ،آسکلینگ و

در جلسات تمرینی نیز متفاوت است .انتظار میرود این

همکاران [ ]9و دیگر محققان [ ]11 ،10بیان داشتهاند

تفاوتهای تمرینی باعث تفاوت در عملکرد جسمانی هر یک

کاهش قدرت عضالنی باعث افزایش بروز آسیب عضالت

از بازیکنان شود [.]13

همسترینگ میشود .باکن و همکاران [ ]12نیز بیان کردند
افزایش قدرت ایزوکنتیکی کانسنتریک عضالت چهارسر در
سرعت زاویهای  300درجه بر ثانیه عامل خطری برای بروز
آسیب زانو در بازیکنان حرفهای است.

لذا ،با توجه به تأثیر تفاوت سطح بازی بازیکنان بر تناسب
جسمانی ،همچنین عملکرد آنها و وجود نتایج متناقض در
زمینة مقایسة قدرت عضالنی ایزومتری و ایزوکنتیکی
عضالت اندام تحتانی ،همچنین خأل مطالعاتی در این زمینه

از سوی دیگر ،برخی محققان نشان دادهاند سطح مهارت و

در داخل کشور ،در پژوهش حاضر تالش شده است مقایسة

تمرینات بر قدرت عضالنی بازیکنان تأثیر میگذارد [.]13

قدرت ایزوکنتیکی و ایزومتری عضالت زانوی بازیکنان مرد

بهطور مثال ،ابرگ و همکاران [ ]13بیان داشتند در قدرت

نخبه ،زیرنخبه و آماتور فوتبال ایران بررسی شود [ .]16نتایج

عضالت همسترینگ و چهارسر بازیکنان باالترین و

این مطالعه ممکن است در طراحی برنامههای تمرینی برای

پایینترین سطوح فوتبال سوئد ،تفاوت معناداری وجود دارد

ارتقای عملکرد و تدوین برنامههای پیشگیرانه از آسیب

و بهدلیل ظرفیت تمرینات و سطح مسابقات و بازیها،

متناسب با سطح بازیکنان کمک باشد .همچنین ،این مطالعه

بازیکنان سطوح باالتر نسبتاً عضالت قویتری دارند.
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ممکن است به شناخت معیار و مالکهای استعدادیابی در

شد و طبق استانداردهای ذکرشده در راهنمای کاربری

فوتبال کمک کند [.]17

دستگاه ایزوکنتیکی ،چرخشها ،ارتفاع و زوایای مربوط

روش پژوهش
نمونههای پژوهش
جامعة آماری این پژوهش را بازیکنان مرد فوتبال ایران در
ردة سنی زیر  21سال تشکیل میدهد .از بین جامعة آماری
مذکور 102 ،بازیکن شامل  29نفر از بازیکنان تیم ملی
فوتبال امید ایران (نخبه) 29 ،نفر از بازیکنان دستة یک ایران
(زیر نخبه) و  44نفر از بازیکنان دستة  2استان تهران
(آماتور) در این تحقیق شرکت کردند .داشتن حداقل پنج

بهنحوة قرارگیری صندلی و دینامومتر تنظیم شد .تنظیمات
نهایی بهگونهای انجام شد که مرکز محور چرخش دینامومتر
و مرکز محور چرخش مفصل زانو بر یکدیگر منطبق شود،
سپس بازوی مربوط که بهصورت اختصاصی برای پای چپ یا
راست طراحی شده است بر اساس پای مورد آزمون روی
دینامومتر نصب شد .پس از تنظیم ارتفاع بازو نسبت به طول
پا ،با استفاده از تسمه و بالشتک مخصوص ،پا روی بازو
بهگونهای بسته و محکم شد که بالشتک روی مچ پا قرار گیرد.

سال سابقة بازی در فوتبال ،قرارداشتن در دامنة سنی  18تا

بهمنظور اطمینان از راحتبودن فرد ،اجرای صحیح حرکت،

 21سال ،عدمآسیبدیدگی شدید در  6ماه گذشته (غیبت

همچنین آشنایی و ارتباط فرد با دستگاه ،از آزمودنیها

بیش از  3هفته در تمرین) و شرکت در  3جلسة تمرین در

خواسته شد چند انقباض طبیعی در طول دامنة حرکتی

هفته (بهطور میانگین) از معیارهای ورود آزمودنیها در این

انجام دهند .پس از آن ،از فرد خواسته شد تالش خود را با

مطالعه بود.

قدرت بیشینه و سرعت بهترتیب در سرعت زاویهای  60درجه

روشهای آزمایشگاهی
پس از حضور بازیکنان در آزمایشگاه علوم ورزشی دانشگاه
شهید بهشتی ،ابتدا قد فرد با متر دیواری و وزن وی با ترازوی
سگا اندازهگیری شد .سپس ،بازیکنان بهمدت  5دقیقه با
شدت و مقاومت دلخواه روی چرخ کارسنج گرم کردند.
همچنین ،با استفاده از دستگاه ایزوکنتیکی Biodex

(شدت پایین) 180 ،درجه (شدت متوسط) ،حرکت خمکردن
و بازکردن زانو در دامنة حرکتی  0تا  90درجه با فرمان
دستگاه انجام دهد .در هر کدام از زوایا فرد فرصت دو بار
تالش را داشت و هر تالش وی  5ثانیه حفظ شد و پس از
آن استراحت در نظر گرفته شد .بین حرکات در هر زاویة
متفاوت  3دقیقه استراحت منظور شد.

 Isokinetic System pro 4ساخت آمریکا ،قدرت

در مطالعات پیشین نیز برای اندازهگیری قدرت ایزوکنتیکی

ایزوکنتیکی و ایزومتری عضالت مفصل زانوی بازیکنان

عضالت اطراف زانو در بازیکنان فوتبال از سرعت زاویة  60و

اندازهگیری شد.

 120درجه بر ثانیه استفاده شده است [ .]19 ،18برای
اندازهگیری قدرت ایزومتری عضالت بازکننده و خمکنندة

برای اندازهگیری قدرت ایزوکنتیکی کانسنتریک به
کانسنتریک عضالت همسترینگ و چهارسر ران ،از آزمودنی
خواسته شد روی صندلی دستگاه بنشیند ،بهطوریکه بدن
وی در وضعیت راحت و استاندارد قرار داشته باشد .سپس،
بهمنظور اجرای استاندارد آزمون ،بخشهای تنه ،لگن و ران
پای فرد با استفاده از تسمههای مربوط روی دستگاه محکم

زانو نیز تنظیمات اولیه مانند حالت ایزوکنتیکی انجام شد و
نحوة قرارگیری فرد نیز مانند حالت قبل بود .از فرد
درخواست شد با فرمان آزمونگر تالش خود را با قدرت
بیشینه ،در زاویة  60درجه ابتدا برای عضالت خمکننده و
سپس برای عضالت بازکننده انجام دهد .هر آزمون دو بار
انجام و هر تالش  5ثانیه حفظ و پس از آن  10ثانیه استراحت
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در نظر گرفته شد .همچنین ،برای حذف اثر تفاوتهای فردی

تحلیل آماری

بازیکنان ،بیشترین گشتاور بهدستآمده بر وزن بازیکنان

تجزیهوتحلیل آماری با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخة 20

تقسیم شد [.]20

و در سطح معناداری  )α=0/05( 0/95انجام شد .برای
مقایسة تفاوت میان گروهها از آزمون تحلیل واریانس
( )ANOVAو برای مشخصکردن میزان برتری گروهها نسبت
به یکدیگر از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد.
نتایج
در جدول  1نشان داده شده است اختالف معناداری در قد و
شاخص تودة بدنی بازیکنان در سه گروه وجود ندارد؛ اما ،در
وزن این بازیکنان تفاوت معناداری وجود دارد .بههمین دلیل،
تمامی اندازهگیریهای قدرت بر اساس وزن بازیکنان نرمال
شد.

شکل  .1اندازهگیری قدرت ایزومتری و ایزوکنتیکی

جدول  .3مقایسة ویژگیهای پیکرسنجی سه گروه (انحراف استاندارد  ±میانگین)
متغیر

بازیکنان نخبه

بازیکنان زیرنخبه

بازیکنان آماتور

( 29نفر)

( 29نفر)

(44نفر)

ارزش F

سطح معناداری

قد (سانتی متر)

177/16 ± 4/6

177/67 ± 1/2

175/67 ± 5/4

1/39

0/25

وزن (کیلوگرم)

74/56 ± 7/0

69/96 ± 7/5

66/51 ± 6/4

11/77

*0/001

شاخص تودة بدن (کیلوگرم بر متر مربع)

22/35 ± 1/28

22/15 ± 2/1

21/55 ± 1/4

1/80

0/17

آزمون لوین برای ارزیابی همگنی واریانس انجام شد تا فرض

میان بازیکنان در سه سطح مورد پژوهش ،تفاوت معناداری

برابری واریانسها ارزیابی شود .نتایج این آزمون معنادار نبود

وجود دارد .همچنین ،در نسبت قدرت ایزوکنتیکی عضالت

و شرط همگنی واریانسها برقرار بود .نتایج آزمون تحلیل

خمکننده /بازکننده در سرعت زاویة  180درجه نیز تفاوت

واریانس نشان داد در میان تمامی سرعتهای زاویهای

معناداری وجود داشت (.)P>0/05

اندازهگیریشده در هر دو حالت ایزومتری و ایزوکنتیکی در
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جدول  .4نتایج جدول تحلیل واریانس درمقایسة میانگینهای سه گروه (انحراف استاندارد  ±میانگین)
سطح

توان آزمون

معناداری

()η2

0/33

آماتور

زیر نخبه

نخبه

ارزش F

قدرت بیشینة ایزومتری عضالت بازکنندة زانو در
زاویة  60درجه (نیوتن بر متر)

230/31±04/87

236/38±79/76

292/46±04/88

24/80

*0/001

قدرت بیشینة ایزومتری عضالت خمکنندة زانو در
زاویة  60درجه (نیوتن بر متر)

116/22±05/75

106/31±20/56

137/39±54/28

8/00

*0/001

0/13

قدرت بیشینة ایزوکنتیکی عضالت خمکنندة زانو
در سرعت زاویهای  60درجه بر ثانیه (نیوتن بر
متر)

103/81 18±/64

99/26±73/37

127/27±11/26

14/54

*0/001

0/19

قدرت بیشینة ایزوکنتیکی عضالت بازکنندة زانو در
سرعت زاویهای  60درجه بر ثانیه(نیوتن بر متر)

196/70 30±/28

199/36±07/12

240/43±77/54

11/56

*0/001

0/22

قدرت بیشینة ایزوکنتیکی عضالت خمکنندة زانو
در سرعت زاویهای  180درجه بر ثانیه(نیوتن بر
متر)

72/28 15±/04

67/23±83/24

99/32±72/20

7/98

*0/001

0/24

قدرت بیشینة ایزوکنتیکی عضالت بازکنندة زانو در
سرعت زاویهای  180درجه بر ثانیه(نیوتن بر متر)

135/47 22±/64

134/29±56/70

162/41±55/68

16/32

*0/001

0/14

نسبت قدرت ایزومتری عضالت خمکننده /بازکنندة
زانو در زاویة  60درجه

50/74 9±/53

44/77 10±/89

47/49 12±/38

2/74

0/069

0/05

نسبت قدرت ایزوکنتیکی عضالت خمکننده/
بازکنندة زانو در سرعت زاویهای  60درجه بر ثانیه

53/45 ± 10/38

50/07 10±/26

53/51 10±/47

1/11

0/332

0/02

نسبت قدرت ایزوکنتیکی عضالت خمکننده/
بازکنندة زانو در سرعت زاویهای  180درجه بر
ثانیه

53/85 ± 9/98

50/41 13±/81

62/28 21±/80

4/68

*0/01

0/08

اما ،در نسبت قدرت بیشینة ایزومتری عضالت خمکننده به

 )M=292/04از بازیکنان سطحهای زیرنخبه (،SD=38/76

بازکننده در زاویة  60درجه تفاوت معناداری دیده نشد

 )M=236/79و آماتور ( )M=230/04 ،SD=31/87بیشتر

( .)f)2،101(=2/74 ،P=0/069همچنین ،در نسبت قدرت

است.

ایزوکنتیکی عضالت خمکننده به بازکننده در سرعت زاویهای

قدرت ایزوکنتیکی عضالت خمکنندة زانو در سرعت زاویهای

 60درجه تفاوت معناداری دیده نشد (.)f=1/11 ،P=0/332

 60درجه بر ثانیه نیز بهطور معناداری در بازیکنان سطح

نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که قدرت ایزومتری

نخبه ( )M=127/11 ،SD=27/26از بازیکنان سطحهای

خمکنندة زانو در زاویة  60درجه بر ثانیه در بازیکنان سطح

زیرنخبه ( )M=99/73 ،SD=26/37و آماتور (،SD=18/64

نخبه ( )M=137/54 ،SD=39/28از بازیکنان سطحهای

 )M=103/81بیشتر است .قدرت ایزوکنتیکی عضالت

زیرنخبه ( )M=106/20 ،SD=31/56و آماتور (،SD=22/75

بازکنندة زانو در سرعت زاویهای  60درجه بر ثانیه نیز بهطور

 )M=116/05بهطور معناداری بیشتر است .همچنین ،قدرت

معناداری در بازیکنان سطح نخبه (،SD=43/54

ایزومتری عضالت بازکنندة زانو در زاویة  60درجه بهطور

 )M=240/77از بازیکنان سطحهای زیرنخبه (،SD=36/12

معناداری در بازیکنان سطح نخبه (،SD=46/88
ـ
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 )M=199/07و آماتور ( )M=196/70 ،SD=30/28بیشتر

به بازیکنان زیرنخبه و نخبه قدرت بیشتری دارند .همچنین،

است.

بازیکنان زیرنخبه نیز قدرت عضالنی بیشتری نسبت به

قدرت ایزوکنتیکی عضالت خمکنندة زانو در سرعت زاویهای

بازیکنان آماتور دارند .آنها بیان کردند این تفاوت ممکن

 180درجه بر ثانیه نیز بهطور معناداری در بازیکنان سطح

است بهدلیل تفاوت در بار تمرینی در این سه دسته باشد و

نخبه ( )M=99/72 ،SD=32/20از بازیکنان سطحهای

بار تمرینی متناسب با سطح بازی افزایش یا کاهش پیدا

زیرنخبه ( )M=67/83 ،SD=23/24و آماتور (،SD=15/04

میکند.

 )M=72/28بیشتر است .قدرت ایزوکنتیکی عضالت

مالی 1و همکاران [ ]2نیز با بررسی  52بازیکن فوتبال نخبه

بازکنندة زانو در سرعت زاویهای  180درجه بر ثانیه نیز بهطور

و زیرنخبه عنوان کردند قدرت ایزوکنتیکی عضالت خمکننده

معناداری در بازیکنان سطح نخبه (،SD=41/68

و بازکنندة زانو در سرعت زاویهای  180 ،60و  300درجه بر

 )M=162/55از بازیکنان سطحهای زیرنخبه (،SD=29/70

ثانیه در دو سطح نخبه و زیرنخبه با هم تفاوت معناداری در

 )M=134/56و آماتور ( )M=135/47 ،SD=22/64بیشتر

پای غالب و غیرغالب دارد .آنها عنوان کردند  50درصد

است؛ اما ،در نسبت قدرت ایزومتری عضالت بازکننده به

بازیکنان در انتها عدمتقارن در عضالت خود را بدون توجه به

خمکنندة زانو در زاویة  60درجه بر ثانیه در بازیکنان سطح

سطح بازی خود دارایند؛ اما ،بازیکنان تیم نخبه عضالت

نخبه ( )M=47/49 ،SD=12/38و بازیکنان سطحهای

خمکننده و بازکنندة زانوی قویتری بهخصوص در سرعت

زیرنخبه ( )M=/77 ،SD=10/89و آماتور (،SD=9/53

زاویهای باال داشتند و بازیکنان زیرنخبه نسبت عضالنی

 )M=50/74تفاوت معناداری مشاهده نشد .ولی ،نسبت

یکطرفة کمتر و قدرت عضالت خمکنندة زانوی کمتری

قدرت ایزوکنتیکی عضالت خم کننده به بازکنندة زانو در

داشتند که این عدمتقارن باعث بروز آسیب میشود و بهتر

سرعت زاویهای  180درجه بر ثانیه در بازیکنان سطح نخبه

است با تمرینات مناسب این نقص را برطرف کرد.

( )M=62/28 ،SD=21/80از بازیکنان سطحهای زیر نخبه

کمتی و همکاران [ 95 ]1بازیکن فوتبال را در سطحهای

( )M=50/41 ،SD=13/81و آماتور ()M=53/85 ،SD=9/98

نخبه ،زیرنخبه و آماتور بررسی کردند و قدرت ایزوکنتیکی

بیشتر است.

عضالت خمکننده و بازکنندة زانو را در سرعت زاویهای 120
و  300درجه بر ثانیه اندازهگیری کردند و به این نتیجه

بحث و نتیجهگیری

رسیدند که نسبت عضالت ناحیة زانو در بازیکنان آماتور

نتایج این پژوهش نشان داد بازیکنان در سه سطح مهارتی

بهصورت معناداری کمتر از بازیکنان نخبه است و بیان کردند

نخبه ،زیرنخبه و آماتور بهصورت معناداری در میزان قدرت

بازیکنان سطح نخبه ،به نسبت بازیکنان زیرنخبه و آماتور،

ایزومتری در سرعت زاویهای  60درجه بر ثانیه و ایزوکنتیکی

عضالت قویتری ،بهویژه در عضالت خمکنندة زانو ،دارند و

در سرعت زاویهای  60و  180درجه بر ثانیه با یکدیگر

دلیل برتری عضالت خمکنندة زانوی بازیکنان نخبه را تعداد

متفاوت بودند و سطح نخبه برتری معناداری نسبت به دو

جلسات تمرینی دانستهاند که برای این عضالت در هفته

سطح دیگر دارد.

برگزار میشود و بیان کردند این تغییرات فقط بهدلیل بازی

پرندرگاست و همکاران [ ]21با بررسی قدرت ایزومتری

فوتبال نیست.

بازیکنان فوتبال نخبه ،زیرنخبه و آماتور استرالیا اظهار

لهانس و همکاران [ ]22تحقیقات خود را روی  57بازیکن

داشتند بازیکنان نخبه در ایزومتری عضالت ران خود نسبت

نوجوان فوتبال در سه دستة حرفهای ،زیر  21سال و زیر 17
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سال انجام دادند و قدرت کانسنتریک عضالت بازکننده و

همسترینگ و چهارسر بازیکنان نخبة فوتبال سوئد بیشتر از

خمکنندة زانو در سرعت زاویهای 60و  240درجه بر ثانیه و

بازیکنان زیرنخبه است و این ممکن است بهدلیل سطح

قدرت اکسنتریک عضالت خمکنندة زانو در سرعت زاویهای

تمرینات و رقابتهای این بازیکنان باشد.

 30و 120در هر دو پای بازیکنان را اندازهگیری کردند و به

اسلیمانی و همکاران [ ]25در مطالعهای مروری افزایش

این نتیجه رسیدند که بازیکنان حرفهای نسبت عضالنی،

قدرت در بازیکن نخبه نسبت به سایر بازیکنان را ناشی از این

تقارن عضالنی و قدرت عضالنی بهتری نسبت به دو گروه

حقیقت دانستند که بازیکنان جوان نخبه بهطور میانگین (4تا

دیگر دارند و بههمین دلیل ،عوامل جسمانی بهتری نیز دارند.

 5جلسه در هفته) بیشتر از بازیکنان زیرنخبه ( 3جلسه در

همچنین ،بیان کردند برتری عضالت خمکنندة زانو ،بهدلیل

هفته) و آماتور ( 2جلسه در هفته) تمرین میکنند .همچنین،

نقشی است که این عضالت در بازی فوتبال دارد.

بازیکنان نخبة جوان بیشتر از بازیکنان زیرنخبه و آماتور

منزل و همکاران [ ]23عنوان کردند قدرت عضالت بازکننده

تجربة فوتبال بازیکردن دارند ( 4تا  5سال) و معموالً در

در پای غالب و غیرغالب در بازیکنان نخبه بهصورت معناداری

جلسات اختصاصی تمرین باوزنه برای عضالت اندام تحتانی

بیشتر از بازیکنان زیرنخبه است .آنها بررسی خود را روی

شرکت میکنند [.]6

 56بازیکن نخبة برزیلی انجام دادند و قدرت ایزوکنتیکی

اما متاتاکس و همکاران [ ]15با بررسی  100بازیکن در چهار

عضالت بازکنندة زانو را در سرعت زاویهای  180 ،60و 300

سطح بازی در کشور یونان و اندازهگیری قدرت ایزوکنتیکی

درجه بر ثانیه اندازهگیری کردند.

عضالت همسترینگ و چهارسر این بازیکنان قبل از شروع

پاپیوانگلو و همکاران [ ]24عنوان کردند قدرت عضالنی

تمرینات ،اعالم کردند عضالت بازکننده و خمکنندة زانو در

بازیکنان نخبه و بازیکنان زیر  21سال از بازیکنان زیر 17

بازیکنان در چهار سطح بازی و مسابقات با هم تفاوت

سال تیمهای حاضر در کشور یونان بهصورت معناداری بیشتر

معناداری ندارد و در انتها بیان کردند قدرت عضالنی بیشتر

است ،اما تفاوت میان بازیکنان نخبه در مقابل بازیکنان زیر

باعث کاهش بروز آسیب میشود.

 21سال بسیار کم بود .آنها با بررسی  77بازیکن فوتبال در

با توجه به اینکه این مطالعه از نوع همبستگی و علّی پس از

سطح نخبه ،زیرنخبه و آماتور و اندازهگیری قدرت

وقوع است ،کنترل مواردی مانند سطح آمادگی جسمانی،

ایزوکنتیکی عضالت بازکننده و خمکنندة زانو در سرعت

تعداد جلسات تمرین ،نوع تمرینهای بازیکنان در سطوح

زاویهای مختلف به این نتیجه دست یافتند.

مختلف در طرح تحقیق گنجانده نشده بود .اگرچه کنترل

ابرگ و همکاران [ ]13نیز تحقیقات خود را روی چهار دسته

این موارد میتوانست غنای مطالعه را بیشتر کند ،این مسئله

از بازیکنان انجام دادند ،شامل بازیکنان تیم ملی ،دستة یک،

در تعمیم نتایج این مطالعه محدودیت محسوب میشود.

دستة دو و کسانی که فوتبال بازی نمیکردند و قدرت

از طرف دیگر ،در مطالعات اندکی از بازیکنان تیمهای ملی

ایزوکنتیکی عضالت خمکننده و بازکنندة زانو را در سرعت

فوتبال بهعنوان آزمودنیهای نخبه استفاده شده است.

زاویهای  30و  180درجه بر ثانیه و قدرت ایزومتری این

همچنین ،در این مطالعه از دستگاه ایزوکنتیکی سیستم 4

عضالت را اندازهگیری کردند و بیان کردند بازیکنانی که

برای اندازهگیری قدرت ایزوکنتیکی و ایزومتری استفاده شد.

فوتبال بازی میکردند بهصورت کلی ،از کسانی که فوتبال

این ابزار از سایر وسایل مورد استفاده در مطالعات پیشین،

بازی نمیکردند برتری و تفاوت معناداری در نتایج

مانند دینامومتر دستی و دستگاههای پیشین ایزوکنتیک،

اندازهگیری داشتند .همچنین ،بیان کردند که قدرت عضالت

اطالعات رواتر و پایاتری در اختیار قرار میدهد [ .]25لذا ،به
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برنامههای پیشگیرانه از آسیب متناسب با سطح بازیکنان باید

این جنبه از نتایج این مطالعه ممکن است با اطمینان

 نتایج، همچنین.به این مسئله توجه داشته باشند

 اطالعات اندکی در رابطه با، همچنین.بیشتری توجه کرد

بهدستآمده از این مطالعه به شناخت مالکهای استعدادیابی

موضوع این مقاله در ایران وجود دارد و نتایج این مطالعه

.در فوتبال کمک خواهد کرد

.ممکن است کمک شایانی در این زمینه باشد

تشکر و قدردانی
از تمامی بازیکنان و مربیانی که برای شرکت در این پژوهش
. سپاسگزاریم،مساعدت کردند

1

Maly

2

Papaevangelou

نتایج مطالعة حاضر نشان داد بازیکنان نخبه بهطور معناداری
قدرت ایزومتری و ایزوکنتیکی بیشتری در عضالت اطراف
 مربیان و متخصصان آمادگی جسمانی در، لذا.زانو دارند
طراحی برنامههای تمرینی برای ارتقای عملکرد و تدوین
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Abstract
Purpose: Muscle strength is needed to perform many movements and skills in football such as speed
decreasing, shooting, dribbling, rotating, and jumping. Several studies shown that lower limb muscle
strength can increase the quality of exercise skills. But, few studies have compared the strength of
players at different levels. Therefore, the present study intends to investigate the strength of the
isokinetic and isometric knee muscles of the elite, sub-elite and amateur football players of Iran.
Methods: The isokinetic strength of the knee muscles in 102 soccer players including 29 players of the
national under-23 football team of Iran (elite), 29 players of 1st division of under-23 football team of
Iran (sub-elite) and 44 players of 2nd division of under-23 football team of Tehran province (amateur)
was measured for angular momentum of 60 and 180 degrees per second by the isokinetic Biodex. The
isometric strength of flexor and extensor muscles of knee were measured at an angle of 60 degree.
Results: The results of the ANOVA test showed that elite player had superior strength of flexor and
extensor knee muscles in both momentum angles of 60 and 180 degrees per second and flexor/
extensor isokinetic strength ratio at 180 degrees per second speed than sub-elite and amateur players
significantly. However, there was no significant difference in the ratio of flexor/ extensor isokinetic
strength ratio at 60 degrees per second.
Conclusions: Considering the results of the present study, it can be concluded that competition level
affect the isokinetic and isometric strength of the knee muscles of young football players of Iran.
Keywords: Competitive level, Football, Isokinetic strength, Isometric, Knee.
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