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چکيده

هدف از پژوهش حاضر شناسايي اندامهای آسیب پذیر و ساخت وکارهای ایجابی آنها در بازیهای جام جهانی

فوتبال  2010بوده است .بدین منظور تمامی بازیهای جام جهانی به كمك تجزیه و تحلیل ویدیوئی مورد بررسی
قرار گرفت و اطالعات آن (ساخت وکار وقوع آسيب ،اندام آسیب دیده ،پست بازیکنان آسیب دیده و شدت آسیب) از
راه ثبت در فرم گزارش آسیب بدست آمد .در پژوهش حاضر که از نوع توصيفي – تحلیلی است .ابتدا با استفاده از
آمار توصیفی میزان درصد آسیبها تعیین شد .سپس آزمون آماري مجذور کاي ( )X2جهت تجزيه و تحليل استنباطی
دادهها مورد استفاده قرار گرفت .نتايج پژوهش نشان داد كه مبارزه هوایی ( 28/3درصد) و تکل شدن ( 21/7درصد)
بیشترین ساخت وکار به وجود آورنده آسیب بودهاند ( .)P>0/05اندام تحتانی با  47/8درصد ،بیشترین آسیب دیدگی
را داشته که در این بین ،آسیبهای ساق پا ( 19/6درصد) و مچ پا ( 13درصد) بیشتر از سایر اندامها بوده است
( .)P>0/05پست هافبک میانی با  23/9درصد ،بیشترین آسیب را داشته است ( 14/1 .)P<0/05درصد آسیبها
از نوع شدید بوده که در آن بازیکن بر اثر شدت مصدومیت زمین بازی را ترک کرده است و مابقی آسیبها (85/9
درصد) از نوع جزئي بودهاند (.)P>0/05
بیشتر بودن آسیبهای اندام تحتانی میتواند ناشی از درگیری بیشتر این اندام در فوتبال باشد .همچنین شناخت
مهمترین ساخت وکارهای وقوع آسیب (مبارزه هوایی و تکل شدن) میتواند از فاکتورهای مهمي باشد كه براي
تدوین برنامههای پیشگیری از آسیب بايد مد نظر قرار گيرد.
واژههای کلیدی :فوتبال ،سازوکارآسیب ،جام جهانی
 -1کارشناس ارشد حرکات اصالحی و آسیب شناسی ورزشی دانشگاه تهران.
 -2دانشیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
 -3دانشجوی دکترای تربیت بدنی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
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مقدمه

فوتبال ورزش گروهی پر برخوردی است که الزمه آن داشتن مهارتهای فیزیکی،

فیزیولوژیکی ،فني و راهبردي ( تکنیکی و تاکتیکی ) است ( .)1نتایج پژوهشها نشان دادهاند
که  61تا  95درصد از بازیکنان فوتبال دستكم یک بار در طول فصل با آسیب مواجه میشوند
( .)2این آسیبها نه تنها سالمت بازیکنان را تهدید میکنند ،بلکه باعث هدر رفتن سالیانه
میلیونها یورو ،از منابع مالی کشورهای مختلف میشود ( .)3دوارک و جانگ )2000( 1هزینه
درمان هر آسیب فوتبال را  150دالر برآورد کردند (.)4
پژوهشگران ساخت و کارهای متفاوتی را برای ایجاد آسیبها گزارش کردهاند .برای مثال
رهنما و همکاران )2002( 2در پژوهش خود تکل را عامل عمده آسیبهای خفيف و متوسط
و تکل کردن را عامل همه آسیبهای شدید ذکر کردهاند ( .)5هاوکینز و فولر )1999( 3نیز
تکل شدن را عامل اصلی به وجود آمدن آسیب در پژوهش خود گزارش کردهاند ( .)6آرنسون و
همکاران )1996( 4نیز در پژوهش خود تکل کردن را عامل اصلی ایجاد آسیب در تحقیق بيان
کردهاند (.)7
در مورد آسیب اندامهای مختلف بدن ،بیشتر پژوهشگران در پژوهشهاي خود اندام تحتانی
را آسیب پذیرترین موضع بدن معرفی کردهاند ( )11،10،9،8برای مثال؛ جانگ و همکاران

5

( )2004در بررسی بازیهای جام جهانی  1998فرانسه ،زانو ( 23درصد) و ران ( 20درصد) را
به عنوان آسیب پذیرترین اندامها معرفی کردهاند ( .)12در حالی که والدن و همکاران)2007( 6
آسیبهای ران را در جام ملتهای اروپای سال  2000بیشتر از سایر نواحی بدن گزارش کردهاند
(.)13
1 - Dvorak and Junge
2 - Rahnama et al
3 - Fuller and Hawkins
4 - Arnason et al
5 - Junge et al
6 - Walden et al
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یکی از عوامل موثر در آسیب ،پست بازیکنان است که پژوهشهاي انجام گرفته در این
زمینه ،نتایج متناقضی را گزارش کردهاند؛ به نحوی که مورگان و همکاران )2001( 1در پژوهش
خود در بازیهای لیگ برتر آمریکا ،آسیبهای پست هافبک ( 6/37درصد) و مدافعان (6/29
درصد) را بیشتر از سایر پستها اعالم کردند ( .)14هاوکینز و فولر ( )1999نیز در پژوهش خود
آسیب بازیکنان مدافع را بیشتر از سایر پستهای دیگر گزارش کردند ( .)6همچنین اندرسون و
همکاران )2003( 2اعالم کردند كه مهاجمان و هافبکهای میانی به هنگام حمله و مدافعان و
دروازه بانان در زمان دفاع ،آسیب بیشتری میبینند ( .)1سرگی و همکاران )2003( 3در پژوهشي
که بر روی بازیکنان لیگ صربستان انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که پست دروازه بان
نسبت به سایر پستهای دیگر بيشتر در معرض آسیب بیشتری هستند (.)15
بیش از دو سوم آسیبهای فوتبال به عنوان آسیبهای جزئی دسته بندی میشوند و حدود
یک چهارم از آسیبها شدید هستند که به یک تا چهار هفته دوری از تمرینها نياز دارند.
مورگان و همکاران ( )2001در پژوهش خود  14درصد آسیبهای رخ داده در پژوهش خود
را شدید گزارش کردهاند ( .)16همچنین هاگلند و همکاران )2005( 4میزان آسیبهای شدید
در لیگ فوتبال دانمارک را  12درصد و در لیگ فوتبال سوئد را  9درصد گزارش کردهاند (.)2
پژوهشگران از روشهای گوناگونی برای بیان و توصیف عوامل به وجود آورنده آسیب در
پژوهشهاي خود استفاده کردهاند .یکی از این روشها تجزیه و تحلیل آسیبها از راه آنالیز
ویدوئی است و از سوي دیگر ،از جمله مواردی که برای پیشگیری از آسیبهای بازیکنان
فوتبال اهمیت دارند ،شناخت اندامهای آسیب پذیر و ساخت و کارهای اصلی ایجاد آسیب
است .با توجه به اینکه بازیهای جام جهانی ،مهمترین و بزرگ ترین رویداد ورزشی در سطح
فوتبال دنیا به شمار ميايد؛ بنابراین بررسی آسیبهای این تورنمنت مهم ،میتواند گام موثری
1 - Morgan et al
2 - Andersen et al
3 - Sergej et al
4 - Hagglund et al
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را در جهت برنامههای پیشگیری از آسیب بردارد ،لذا پژوهش حاضر با روش تجزيه ویدوئی به
بررسی اندامهای آسیب پذیر و ساخت و کارهای ایجابی آنها در بازیهای فوتبال جام جهانی
 2010پرداخته است.
روش پژوهش

پژوهش حاضر از نوع توصيفي – تحلیلی است که به منظور بررسی اندامهای آسیب پذیر

و ساخت و کارهای ایجابی آنها در بازیهای جام جهانی فوتبال  2010انجام شده است .بدین
منظور تمامی بازیهای جام جهانی ( 64بازی) را یکی از پژوهشگران مشاهده و تجزیه و
تحلیل ویدوئی کرده است .یـک دستـگاه رايـانه و یـک دستگاه ویــدئو بـرای بررسی فیلمها
به کــار گـرفته شد .پس از مشـاهده هر آسیب ،فیلم نگه داشته میشد و با استفاده از نرم افزار
 intervideo winDVR version 3.0که امکان استفاده از حرکات آهسته و بزرگنمایی تصاویر
با کیفیت مطلوب را داشت ،اطالعات مورد نیاز ثبت ميشد .اطالعات اين پژوهش شامل ساخت
و کار وقوع آسیب ،اندامهای آسیب دیده ،پست بازیکنان آسیب دیده و شدت آسیب بوده که از
راه ثبت در فرم گزارش آسيب به دست آمده است .این فرم با استفاده ازفرمهای فولر و هاوکینز
تهیه شده است (.)17،6
در اين پژوهش هرگونه رويدادي که در آن بازيکن به کمک تيم پزشکي نياز پيدا ميكرد،
آسيب در نظر گرفته شده است ( .)5اگر بازیکن بعد از دریافت کمک پزشکی به بازی برمی
گشت و مسابقه را ادامه میداد ،شدت آسیب جزئي ،ولی اگر بازیکن قادر به ادامه مسابقه نبود
و تعویض میشد ،شدت آسیب ،شدید در نظر گرفته میشد ( .)5ساخت و کارهای وقوع آسيب
در اين پژوهش شامل :دويدن ،تکل کردن ،تكل شدن ،چرخيدن ،برخورد و تصادم ،لگد خوردن،
شوت کردن ،پاس دادن ،پرتاب کردن ،شیرجه رفتن ،مبارزه هوایی ،برخورد توپ ،دريبل کردن
و شارژ شدن بود ( .)8بازيکنان با توجه به نقش آنها در مسابقه به  6دسته (یک دروازه بان ،دو
26
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دفاع میانی ،دو دفاع کناری ،دو هافبک میانی ،دو هافبک کناری و دو مهاجم) تقسیم شدند
( .)18بدن بازيکنان نيز اين گونه تقسيم بندي شد :سروگردن ،اندام فوقانی (شانه ،بازو ،آرنج،
سائد ،مچ دست و دست) ،تنه (شکم و سینه ،کمر) و اندام تحتانی (لگن ،ران ،زانو ،ساق پا ،مچ
پا و پا) (.)14
پس از جمع آوري اطالعات با بهره گرفتن از آزمون مجذور كاي ( )X2در سطح معنا داري
 α ≥ 05/0تجزيه و تحليل دادههاي به دست آمده ،انجام گرفت .
یافته ها

بررسی یافتههای پژوهش نشان داد كه اندام تحتانی با  8/47درصد ،بیشترین آسیب را

داشته که در این بین آسیبهای ساق پا ( 6/19درصد) و مچ پا ( 13درصد) بیشتر از سایر
اندامهای دیگر بوده است .پس از اندام تحتانی ،سروگردن با  9/35درصد ،بیشترین آسیب را
داشته است (( )P>05/0جدول .)1نتایج پژوهش نشان داد كه مبارزه هوایی ( 3/28درصد) ،تکل
شدن ( 7/21درصد) و برخوردوتصادم ( 2/15درصد) بیشترین ساخت و کار به وجود آورنده آسیب
بودهاند (( )P>05/0جدول .)2بر اساس نتایج پژوهش ،پست هافبک میانی با  9/23درصد،
دارای بیشترین آسیب بوده است ( .)P<05/0زمانی که میزان بروز آسیب در هر پست به صورت
جداگانه در  1000ساعت سنجیده شد ،پستهای دروازه بان و هافبک میانی هر کدام با نسبت
مساوی  5/51آسیب در  1000ساعت بیشترین آسیب را داشتند (جدول .)3
بر اساس یافتههای پژوهش  1/14درصد آسیبها شدید بوده که بر اثر آن ،بازیکن زمین
مسابقه را ترک کرده و مابقی آسیبها ( 9/85درصد) جزئي بودهاند که بازیکن مصدوم پس از
دریافت کمک پزشکی به زمین بازی برگشته است (( )P>05/0نمودار .)1
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جدول  .2سازوکارهای وقوع آسیب
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جدول .3پست بازیکنان آسیب دیده.
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نمودار  .1شدت آسیب

بحث و نتیجه گیری

هدف از پژوهش حاضر ،شناسایی اندامهای آسیب پذیر و ساخت و کارهای ایجابی آنها در

بازیهای فوتبال جام جهانی  2010آفریقای جنوبی بود.
بر اساس نتایج پژوهش ،زمانی که بدن بازیکنان به چهار قسمت (سروگردن ،تنه ،اندام
فوقانی و اندام تحتانی) تقسیم شد ،اندام تحتانی (شامل ران ،زانو ،ساق پا ،مچ پا و مچ پا)
با  47/8درصد بیشترین آسیب را داشت که در این بین ،آسیبهای ساق پا با  19/6درصد و
مچ پا با  13درصد ،بیشتر از سایر نواحی دیگر بوده است .نتایج به دست آمده در این زمینه با
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نتایج پژوهشگران دیگر مانند ،دوارک و همکاران ،)٢٠٠٧( 1یونگ و همکاران ،)٢٠٠۴( 2جانگ
و همکاران ،)٢٠٠۴( 3پرایس و همکاران )٢٠٠۴( 4و هاوکینز و همکاران )٢٠٠۱( 5و جانگ و
همکاران ( )٢٠٠٦که میزان آسیب در اندام تحتانی را بیشتر گزارش کرده اند ،همخوانی دارد
( .)19،3،9،11،8،10اين امر شايد به خاطر درگیری بیشتر اندام تحتانی در فوتبال است که
بازيكنان همواره در حال شوت كردن ،تغيير مسيرهاي جانبي ،دويدن ،پريدن و فرود آمدن
هستند ( .)20مچ پا به دليل نقش محوري در فعاليتهاي بدني مانند؛ دويدن ،پريدن ،جهش با
تغيير مسير ناگهاني و غيره و اينكه در پائين ترين قسمت بدن قرار دارد و وزن بدن را تحمل
ميكند ،همواره در معرض آسيب ديدگي قرار ميگيرد ( .)6يكي از داليل دیگر براي آسيب
ديدگي مچ پا ،مجاورت و نزديكي زياد اين عضو به توپ است ،بنابراين احتمال آسيب ديدگي
مچ پا در دريبل كردن ،شوت زدن و تكل بيشتر است ( .)20برخی از عوامل دیگر مانند؛ آسیب
پيشين ،نوع و اندازه پا ،نداشتن ثبات مفصلی مچ پا ،شلی مفصلی ،6کاهش قدرت اندام تحتانی و
همراست نبودن آناتومیکی ،7سطح زمین مسابقه و نوع کفش نیز در بروز آسیبهای پا و مچ پا
موثر هستند ( .)17به نظر ميرسد استفاده از وسايل حفاظتي مانند؛ ساق بند یا مچ بند با كيفيت
مناسب ميتواند ميزان بروز آسيبهاي اندام تحتاني را كاهش دهد .اكستراند و گيوليست

8

( )1983تمام آسيبهاي حاد اتفاق افتاده در پاي بازيكنان را به نپوشيدن يا نادرست پوشيدن
ساق بند آنها نسبت دادهاند (.)21
پس از اندام تحتانی ،سروگردن با  35/9درصد ،دارای بیشترین آسیب بوده است .فوتبال
تنها ورزشی است که در آن به صورت هدفمند از سر برای ضربه زدن و کنترل توپ استفاده
1 - Dvorak et al
2 - Young et al
3 - Junge et al
4 - Price et al
5 - Hawkins et al
6 - Joint laxity
7 - Malalignment
8 - Ekstrand and Gillquist
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میشود ،این موضوع باعث میشود بروز آسیبهای سر نیز در فوتبال افزایش یابد ،به گونهای
که آسیبهای سر  4تا  22درصد از آسیبهای فوتبال را در بر گیرد ( .)22فولر و همكاران
( )2005نيز گزارش كردند كه  15درصد از آسيبهاي بازيكنان فوتبال در  20تورنمت بين
اللملي فوتبال از  1998تا  2004در ناحيه سر اتفاق افتاده است ( .)23بيشتر اين آسيبها در اثر
نبردهاي هوايي براي تصاحب توپ ،استفاده بازيكن مقابل از آرنج خود و همچنين برخورد توپ
شوت شده به سر بازيكنان بروز ميكند (.)23
نتایج پژوهش نشان داد كه مبارزه هوایی ( 28/3درصد) ،تکل شدن ( 21/7درصد) و
برخوردوتصادم ( 15/2درصد) بیشترین ساخت و کار به وجود آورنده آسیب بودهاند .اندرسون
و همکاران ( )2004نیز مبارزههای هوایی و تکلی را از علل عمده آسیبهای فوتبال در
تورنمنتهای بین المللی و مسابقههاي فوتبال ذکر کردهاند ( .)18آسیبهای ناشی از مبارزههای
هوایی میتواند به دليل موارد ذيل باشد  :استفاده بیش از حد بازیکنان از دست و آرنج به هنگام
ضربه زدن با سر ،توجه بازیکنان به توپ به هنگام هد زدن و بي توجهي به موقعیت بازیکن
حریف ( .)24در زمینه آسیبهای ناشی از تکل باید گفت كه تكل يكي ازساخت و كارهاي
(مكانيسم) آسيب زاي رايج در فوتبال است و بسياري از مصدوميتهايي كه منجر به غيبت
بازيكن از تمرين و مسابقه ميشوند ،از تكل ناشي ميشود .در فوتبال ،بازيكن زماني از تكل
استفاده ميكند كه ميخواهد توپ بازيكن حريف را تصاحب كند و چون بازيكن نمي تواند
نسبت به چنين حركتهاي سريع و پیش بيني نشده اي ،با شتاب واكنش نشان دهد ،موجب
ايجاد مصدوميت ميشود ( .)20به نظر میرسد كه آسیبهای ناشی از برخورد و تصادم به دليل
ذات برخوردی بودن فوتبال است ( .)1پیشنهاد میشود كه داوران فوتبال با دانستن این نکته
که مبارزههاي هوایی و تکل شدن از عوامل آسیب زای فوتبال هستند ،در این زمینه براي حفظ
سالمت بازیکنان بيشتر سخت گيري كنند.
نتایج پژوهش نشان داد كه پست هافبک میانی با  23/9درصد ،دارای بیشترین آسیب بوده
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است .مورگان و همکاران ( )2001در پژوهش خود نتایج مشابهی را گزارش کردهاند (.)14
دالیل بروز آسیب بیشتر در بازیکنان هافبک میانی را میتوان ناشی از فعالیت زیاد این بازیکنان
در پوشش تمام مناطق زمین در طول مسابقه ( ،)25درگیریهای بیشتر این بازیکنان در میانه
میدان مسابقه برای تصاحب توپ و وقوع بیشتر آسیبها در مناطق میانی زمین مسابقه دانست
( .)1همچنین سالو و همکاران ( )2007بیان کردند که در هر مسابقه بازیکنان هافبک نسبت
به مدافعان و مهاجمان مسافت بیشتری را طی میکنند ( ،)26که این موضوع نیز میتواند از
دیگر دالیل بیشتر بودن آسیب برای بازیکنان این پست باشد .در تمام پستها به غیر از پست
دروازه بان ،دو بازیکن به طور همزمان در زمین مسابقه حضورداشتهاند؛ بنابراین برای مقایسه
دقیق تر آسیب پستهای مختلف ،آسیبهای هر پست به طور جداگانه در  1000ساعت مسابقه
سنجیده شد که نتایج نشان داد پستهای دروازه بان و هافبک میانی هر کدام به طور مساوی با
 51/5آسیب در هر  1000ساعت مسابقه نسبت به سایر پستها دارای بیشترین آسیب بودهاند.
سرگی و همکاران ( )2003با استفاده از همین معیار در پژوهش خود آسیبهای پست دروازه
بان را نسبت به سایر پستهای دیگر بیشتر گزارش کردند ( .)15اندرسون و همکاران ()2003
نیز اعالم کردند كه مهاجمان و هافبکهای میانی به هنگام حمله و مدافعان و دروازه بانان
به هنگام دفاع ،آسیب بیشتری میبینند ( .)1دروازه بانان معمو ًال از هرروشي براي گرفتن و
تصاحب توپ و جلوگيري از گلزني حريف استفاده ميكنند كه اين خود به برخورد و تصادم و
ايجاد مصدوميت بيشتر در اين پست ميانجامد .عالوه بر اين ،دروازه بانان بايد توپهاي شوت
شده از فواصل نزديك را مهار كنند .همچنين احتمال برخورد دروازه بان به تير دروازه به هنگام
شيرجه رفتن نيز بيشتر از بازيكنان ديگر است .با توجه به اینکه وظایف ،نیمرخ فیزیولوژیک،
نوع ،شدت و میزان فعالیت جسمانی ،ويژگيهاي آنتروپومتریک ،قدرت عضالنی و انعطاف
پذیری بازیکنان در پستهای گوناگون متفاوت است ( ،)27بنابراین انتظار میرود كه الگوها و
میزان بروز آسیب در بین بازیکنان پستهای گوناگون نيز متفاوت باشد.
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بر اساس نتایج پژوهش 14/1درصد از آسیبهای اتفاق افتاده شدید بودهاند که بر اثر آن
بازیکن نتوانسته به مسابقه ادامه دهد زمین بازی را ترک کرده است .همچنین  85/9درصد
باقیمانده نیز جزئي بودهاند که بازیکن مصدوم پس از دریافت کمک پزشکی ،دوباره به زمین
بازی برگشته است .این یافتهها با نتایج پژوهشهاي مورگان و همکاران ( )2001و هاگلند و
همکاران ()2005که میزان آسیبهای شدید را کمتر از آسیبهای جزئي گزارش کرده اند،
همخوانی دارد ( .)7،16بیش از دو سوم آسیبهای فوتبال به عنوان آسیبهای جزئی دسته
بندی میشوند و حدود یک چهارم از آسیبها شدید هستند که به یک تا چهار هفته دوری از
تمرینها نياز دارند .در سایر پژوهشهاي انجام گرفته ،شدید بودن یک آسیب بر اساس دوری
بازیکن مصدوم از تمرین و مسابقه برای چند هفته و حتی بیشتر از یک ماه در نظر گرفته شده
است ،در حالی که در پژوهش حاضر ،آسیبی شدید در نظر گرفته شده که بر اثر آن ،بازیکن زمین
بازی را ترک کند و همان مسابقه را از دست بدهد ( )7،16و این دو تعریف از شدت آسیب از
لحاظ محتوایی با هم متفاوت هستند ،اما در هر صورت بازیکنان باید با باال بردن سطح آمادگی
جسمانی خود و رعایت بازی جوانمردانه در مسير کاهش آسیبها حركت كنند؛ بویژه آسیبهای
شدید که موجب دوری بازیکن از تمرین و مسابقه و اعمال هزینههای درمانی و مالی به بازیکن
و تیمها میشود.
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