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هدف پژوهش حاضر ،مقایسه دو روش تمرین قدرتی و انعطافپذیری منتخب بر برد شوت و سرعت
دریبل بازیکنان فوتبال لیگ برتر شهر تهران بود 30 .نفر از بازیکنان حاضر در تیمهای لیگ برتر فوتبال
شهر تهران (با میانگین سن  21/73±2/87سال ،قد  178/33±5/39سانتیمتر ،جرم 72/86±5/75
کیلوگرم) که خود را برای حضور در مسابقههای فصل  89-90آماده میکردند؛ در دوران آمادهسازی پیش
از آغاز مسابقهها بهصورت داوطلب در این پژوهش شرکت کردند .سپس بهصورت تصادفی به دو گروه
قدرتی ( 15نفر) و انعطافپذیری ( 15نفر) تقسیم شدند .روش کار بدین صورت بود که ابتدا پژوهشگر
مراحل و نحوه انجام دادن آزمونها را برای آزمودنیها توضیح داد .سپس آنها آزمونهای (سرعت دریبل
و برد شوت) برای سنجش سرعت دریبل و برد شوت انجام دادند .پس از هشت هفته اجرای تمرینهای
قدرتي و انعطافپذيري برای بار دیگر آزمون گرفته شد .در پايان ،اطالعات با روش آماري t-student

همبسته و غیر همبسته مورد تـجزيه و تحليل قرار گرفت .نتایـج نشان داد که بـرنامه منتـخب تمرین
قدرتی بر برد شوت و سرعت دریبل آزمـودنیها تاثیر معـنیداری دارند ( )P= 0/000همـچنين برنامه
منتخب تمرين انعـطافپذيري نيز بر برد شوت و سرعت دريبل آزمـودنيها معنادار است ( .)P= 0/000از
سوی دیگر ،بین اثر دو روش بر برد شوت آزمودنيها تفاوت معنیداری وجود دارد(.)P= 0/008
با توجه به نتايج به دست آمده ميتوان نتيجه گرفت که استفاده از هر دو روش تمرين قدرتي و انعطافپذيري
موجب افزايش برد شوت و سرعت دريبل ميشوند و ميتوان آنها را به بازیکنان توصيه كرد .همچنين استفاده از
تمرين به روش قدرتي تاثير بيشتري دارد.
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واژههای کلیدی :برد شوت ،سرعت دریبل ،تمرین قدرتی ،تمرین انعطافپذیری ،فوتبالیستهای لیگ برتر شهر تهران.

مقدمه
هيچ ورزشي در دنيا همچون فوتبال محبوبيت ندارد .در سراسر دنيا ،در كشورهاي
پيشرفته و در حال توسعه و در بين اقشار مختلف ،در هر جنس ،هر وضعيت اجتماعي و
اقتصادي همه از فوتبال سخن ميگويند .آنرا تماشا يا بازي ميكنند .بزرگان اين رشته
در سطح جهان از نخبگان سياسي ،اجتماعي ،مهندسي و اقتصادي بسيار مشهورتر
هستند ( .)2با نگاهي به روند تكاملي و پيشرفت اين رشته ورزشي در مييابيم كه
آموزش صحيح ،اصولي و علمي در بعضي از كشورها باعث پيشرفت قابل توجه آن
شده است؛ در حالي كه نبايد تحقيقات و پژوهشهاي علمي پژوهشگران و متخصصان
تربيت بدني را در نظر دور داشت؛ چرا که همواره با تالش زياد خود ،هر روزه روشها
و راهبردهاي نويني را ابداع ميكنند (.)1
به نحوي كه از اوایل دهه  1970میالدی تیمهای ملی آمریکای جنوبی به منظور
آمادهسازی خود برای شرکت در تورنمنتهای مهم بینالمللی از وجود متخصصان در
حیطههای گوناگون چون؛ روانشناسی ،تغذیه و فیزیولوژی استفاده کردند .بدان سان که
در سالهای اخیر بیشتر باشگاههای حرفهای در پی حفظ برتری رقابتی خود ،متخصصان
علوم ورزشی را به استخدام در آوردهاند( .)19از چه شاخههاي مهم علوم ورزشي که
پيشرفتي شگرف داشته است ،ميتوان به بيومکانيک ورزشي اشاره کرد .به موازات توسعه
و پيچيدگي مهارتهاي ورزشي ،بيومکانيک حرکات ورزشي نيز دستخوش تحوالت
زيادي شده و در اين راستا کمک شاياني به تصحيح حرکات ورزشي و سرانجام بهبود
کيفي مهارتها شده است .بيومكانيك ورزشي ،با شناسايي عوامل موثر بر حركت ،توصيف
مشروح مهارت و تجزيه و تحليل مهارتها به بهبود مهارتها نائل آمده است (.)3
مهارت در فوتبال امروزی نقش اساسی و تعیین کنندهای دارد؛ به نحوی که بازیکنان هرگاه
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بتوانند به خوبی توپ را تحت کنترل درآورند و دریبل بزنند یا بتوانند با سرعت زیاد به توپ ضربه
وارد آورند ،در پیروزی و تعیین نتیجه بازی نقش اساسی را ایفا میکنند مهارتها تحت تاثير عوامل
مختلفي همچون؛ قدرت ،سرعت ،چابكي ،آمادگي رواني و بررسيهاي بيومكانيكي قرار دارد(.)3
يکي از مسائل مورد توجه پژوهشگران اين رشته ،شیوه ارائه تمرين براي اخذ بيشترين
بازدهي است .به همين منظور ،روشهاي مختلف تمريني در بهبود پارامترهاي بيومکانيکي
مورد ارزيابي قرار گرفته و به آن توجه ويژهاي شده است.
استفاده از تمرينهای قدرتي برای باال بردن عملکرد ورزشي سابقه هزاران ساله دارد.
تمرينهای مقاومتي از لحاظ تاريخي مفهوم افزايش قدرت و اندازه عضالني را دارد؛ اما به
تازگی افراد مختلفي نيز به منظور افزايش توان ،سرعت و استقامت ،افزايش سفتي و تونوس
عضالني ،کمک به امر توانبخشي و جلوگيري از صدمهها ،باال بردن هماهنگي عصبي_عضالني
و کمک به حفظ عملکرد عضالني در سن کهولت ،از تمرينهای قدرتي استفاده ميکنند(.)19
قدرت یکی از عوامل بسیار مهم برای کسب موفقیت یک بازیکن فوتبال به شمار میآید.
بسیاری از فعالیتهای فوتبال مثل؛ تکل زدن ،پریدن ،ضربه زدن ،قدرت ضربه ،دویدن و تغییر
جهت دادن از نوع فعالیتهای پر قدرت و انفجاری به شمار میروند ،به هنگام چنین فعالیت
هایی ،بازده توانی به قدرت عضالت درگیر بستگی دارد؛ بنابراین داشتن قدرت باالی عضالنی
که میتواند با تمرینهای قدرتی به دست آید ،برای بازیکنان فوتبال ارزشمند است .قدرت از
راههای مختلف بر تواناییهای بازیکنان فوتبال تاثیر میگذارد (.)3
لیتل( )2006اجراي تمرينهایی همچون؛ دويدن ،پريدن و ضربه زدن را در بسياري از
فعاليتهاي فوتبال از جمله؛ شوت زدن پر اهميت ميداند()16؛ اما اينکه تمرينهای قدرتي بر
پارامترهاي بيومکانيک تاثير دارد ،پرسشی است که به پژوهشهای بيشتری درباره آن نیازمندیم.
انعطافپذيري مفصل ،عامل مهمي در فوتبال است .تعيين محدوديت دامنه حركتي يك
مفصل ميتواند در شناسايي افراد مستعد به آسيب مفيد باشد( .)3گراهام اسميت و لي ()2002
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نشان دادند که عمل ديناميك ضربه زدن درجا به توپ ،به اندازه  10درصد ،كشيدگي بيشتري
بر عضله دو سر راني وارد ميكند ،نسبت به آنچه ميتواند هنگام كشش استاتيك بيشينهاي
اعمال كند( .)14هرچند اين وضعيت به تنهايي بازيكن را در معرض افزايش خطر آسيبديدگي
قرار نميدهد ،ولي همچنانکه در بسياري از بازيكنان فوتبال مشاهده ميشود ،تلفيقي از خستگي
و بيتعادليها در قدرت عضالني ،ميتواند زمينه وقوع آسيب را در آينده فراهم سازند .دو سوم
اين بازيكنان انعطافپذيري ضعيفتري نسبت به غير ورزشكاران داشتهاند .اين موضوع ميتواند
نتيجه نوعي سازگاري با فوتبال و يا نشانه كم توجهي به حركات انعطافپذيري در برنامههاي
تمريني باشد( .)3بايد ديد که تمرين کششي بر پارامترهاي بيومکانيک نيز تاثير دارد يا نه؟
در زمینه موضوع مورد نظر پژوهشهای مختلفی انجام شده و نتایج ضد و نقیضی نیز به
دست آمده است(.)24 ،23 ،13
شیخ آقایی در سال  1381در نتیجه تحقیق خود روی فوتبالیستهای  17تا  20ساله نتیجه
گرفت تمرینات با وزنه بر میزان شوت بازیکنان فوتبال تاثیر معنیداری دارد(.)6
ونگ و همکاران در سال  2010نشان دادند که  12هفته تمرین ترکیب قدرتی و توان قبل
از فصل باعث بهبود معنیداری در سرعت ضربه به توپ میشود(.)23
مانوپلوس و همکاران در سال  2006نشان دادند که تمرین ترکیبی قدرتی و مهارتی باعث
افزایش معنیدار عملکرد ضربه زدن در بازیکنان فوتبال میشود(.)17
به همین دلیل در سالهای اخیر مطالعات متعددی در خصوص ورزش فوتبال صورت گرفته
است اما عمدت ًا اطالعات شامل ویژگیهای فیزیکی ،ترکیبات بدن ،بیومکانیکی و فیزیولوژیکی
و تاثیر تمرینات گوناگون روی ویژگیهای فوق الذکر در بازیکنان نخبه فوتبال در سطح آَمریکا
و اروپا بوده است( )19و این در حالی است که اطالعات ناچیزی در خصوص ویژگیهای فوق
الذکر بازیکنان نخبه ساير نقاط جهان در دسترس میباشد .فوتبال کشور ما نیز از این قاعده
مستثنی نمیباشد.
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علی رغم سابقه قابل توجه فوتبال در کشور و نیز موقعیت ایران در این رشته در سطح قاره
و عالقه و توجه روزافزون به این ورزش ،متاسفانه مطالعات بسیار محدودی در خصوص این
ورزش و مخصوص ًا مطالعه در مورد تاثیر تمرینات قدرتی و انعطاف پذیری روی ویژگیهای
بیومکانیکی آن هم در رده بزرگساالن صورت گرفته است.
در حال حاضر با توجه به اهمیت و پیشرفت فزاینده فوتبال در کشور ما و گرایش آن به
سمت فوتبال حرفهای ضروری است تا در خصوص سطح ویژگیهای بیومکانیکی و تاثیر
تمرینات قدرتی و انعطافپذیری بر فاکتورهای فوق در بازیکنان لیگ برتر شهر تهران که در
باالترین سطح باشگاهی در این شهر بازی میکنند و سرمایههای اصلی تیمهای مختلف فوتبال
شهر تهران در لیگهای مختلف هستند و تقریبا از تمام ردههای سنی نیز نمایندگانی در بین
این افراد وجود دارند ،اطالعات کاملی بدست آوریم.
با مروري بر مطالعات انجام شده ،پژوهشي در داخل و يا خارج از کشور يافت نشد که به
بررسي و مقايسه دو نوع تمرين قدرتي و انعطافپذيري بر پارامترهاي بيومکانيک پرداخته باشد.
همچنين پژوهشي مشاهده نشد که به مقايسه تاثير تمرينهای انعطافپذيري و قدرتي بر هر
يک از پارامترهاي بيومکانيک (شامل؛ سرعت دريبل و برد شوت) در هر رشته ورزشي پرداخته
باشد .خاطر نشان میشود که پژوهش حاضر از طرحهای پیشنهادی پژوهشکده تربیت بدنی و
علوم ورزشی کشورمان است.
بنابراین در این پژوهش به بررسي دو روش تمريني قدرتي و انعطافپذيري منتخب بر برد
شوت و سرعت دریبل آزمودنیها پرداختهايم تا گامي کوچک اما مثبت در راه اعتالي علمي
رشته فوتبال برداريم.
انتظار ميرود که نتايج حاصل از اين پژوهش ،متخصصان ،مربيان و بازیکنان را در يافتن
اثر تمرينهای گوناگون همچون؛ تمرين انعطافپذيري و قدرتي بر فاکتورهای بیومکانیکی
ورزشکاران یاری رساند؛ بویژه بازیکنان فوتبال را که بيش از سايرين به این فاکتورها وابسته
89

نشریه علمی  -پژوهشی ،فصلنامه علوم ورزش  /سال ششم ،شماره سیزدهم ،بهار 1393

هستند .همچنین مقايسه تاثير تمرينهای انعطافپذيري و قدرتي ميتواند مربيان را در پيشنهاد
نوع تمرين متناسب با پارامترهاي بيومکانيکي اين ورزشکاران راهنمايي کند .اميد است که نتايج
اين پژوهش بتواند زمينهاي براي شناسایي روشهاي تمريني بهتر ،به منظور ارتقای پارامترهاي
بيومکانيکي در ورزشکاران باشد .نتايج اين پژوهش از منظر مقايسه تاثير هر يک از پارامترها
بر ديگر پارامترهاي بيومکانيکي در پژوهشهاي آتي قابل استفاده خواهد بود .شايد بتوان بر
اساس این دادهها ،مقایسه دقیقی از تاثیر این دو روش تمرینی بر فاکتورهای مورد نظر انجام
داد تا مربیان بتوانند برای آمادگی بیشتر بازیکنان بر اساس اصول علمی ،برنامههای منظمتری
را تدوین کنند.
روش شناسی تحقیق
پژوهش حاضر از نوع نيمه تجربي با طرح پیش آزمون و پس آزمون با يك گروه تجربي و
يك گروه كنترل انجام شد.
 P 1-1 → X 1 →P 1-2گروه تجربی نخست
 P 2-1 →X 2 →P 2-2گروه تجربی دوم
که در آن  P 1-1و  P 1-2به ترتیب پیش آزمون و پس آزمون گروه تجربی اول و  X 1برنامه
تمرین (قدرتی) اعمال شده در این گروه است .همچنین  P 2-1و  P 2-2به ترتیب پیش آزمون و
پس آزمون گروه تجربی دوم و  X 2برنامه تمرین مربوط به گروه دوم (انعطاف پذیری) است.
جامعه آماري اين پژوهش را بازیکنان بزرگسال مرد عضو تيمهاي فوتبال باشگاههاي ليگ
برتر شهر تهران تشکیل دادند که مبتال به هيچ نوع بيماري عصبي يا معلوليت جسمي نبودند؛
در ضمن برنامه تمرین منتخب قدرتی و انعطافپذیری متغیرهای مستقل و برد شوت و سرعت
دریبل متغیرهای وابسته پژوهش حاضر هستند.
 30نفر از بازیکنان حاضر در مسابقههای لیگ برتر شهر تهران (با میانگین سن
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 21/73±2/87سال ،قد  178/33±5/39سانتیمتر ،جرم  72/86±5/75کیلوگرم) که
خود را برای حضور در مسابقههای فصل  89-90آماده میکردند ،در دوران آمادهسازی
پیش از آغاز مسابقهها ،آمادگي خود را براي شركت در این پژوهش اعالم كردند و
آنها به عنوان «نمونه آماری» انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه تمرین
قدرتی ( 15نفر) با (میانگین سن  22/2±1/97سال ،قد  179/06±3/69سانتیمتر،
جرم  73/06±5/81کیلوگرم) و تمرین انعطافپذیری ( 15نفر) با (میانگین سن
 21/26±3/57سال ،قد  177/6±6/74سانتیمتر ،جرم  72/66±5/88کیلوگرم) تقسیم
شدند .از طريق پرسشنامه ،اطالعات فردي ،سوابق پزشكي و ورزشي آنها جمعآوري
شد .براي سنجش قد و وزن آزمودنيها از ترازوي پزشكي مجهز به قدسنج مدل ،seca
از نيزه و متر نواري ) ، )KAMCLبراي سنجش برد شوت ،از موانع مدل  ،JEMISبراي
سنجش سرعت دريبل و از كرنومتر مدل  JEMISنیز برای سنجش زمان استفاده شد.
به منظور اجراي آزمونها ،ابتدا در روز تعيين شده پژوهشگر و همكارانش با وسایل
مورد نیاز در جلسه تمرین حاضر شدند و آنها پس از چیدن و منظم کردن ایستگاهها،
ابتدا برای آشنایی آزمودنیها با آزمونها ،مراحل اجرای آزمون و نحوه انجام دادن هر
کدام از آزمونها را توضیح دادند .آزمودنیها ابتدا  20دقیقه خود را گرم کردند و سپس
بهترتیب آزمونهای(دریبل  20متر و ضربه به توپ) را برای اندازهگیری ویژگیهای
(سرعت دریبل و سرعت ضربه) در پیش آزمون انجام دادند و نتایج در برگههای
مخصوص ثبت شد .سپس گروه قدرتي  8هفته و هفتهاي  3جلسه و هر جلسه به مدت
 55تا  70دقيقه برنامه تمرین قدرتی را در شش ايستگاه شامل (اسكات ،جلو بازو،
جلو ران ،پشت بازو ،پشت ران ،نشر خم و ساق پا) به اين ترتيب انجام دادند كه ابتدا
قدرت  10تکرار بیشینه آنها ( )RM10با استفاده از روش آزمون و خطا در هر ایستگاه
مشخص شد ،سپس آزمودنیها برنامه تمرین قدرتی هرمی (سبك به سنگين) را به
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این روش انجام دادند .آنها ابتدا در ست نخست ،وزنهای را که معادل  50درصد RM10

هر آزمودني بود در  10تکرار ،در ست دوم با  75درصد  RM10و  10تکرار و در ست
سوم  100درصد  RM10هر فرد با  10را تکرار انجام دادند .اين روش به عنوان يكي از
روشها متداول تمرين قدرتي در منابع مختلف پيشتهاد شده است ( .)12 ،11الزم به
ذكر است كه زمان استراحت بين دورههاي تمرين  2دقيقه در نظر گرفته شد و براي
ايجاد شرايط يكسان از آزمودنيها خواسته شد که پس از اجراي هر دوره به صورت
غير فعال روي نيمكت بنشينند .گروه انعطافپذيري نيز  8هفته و هفتهاي  3جلسه و
هر جلسه به مدت  55الي  60دقيقه تمرينهای انعطافپذيري را به اين ترتيب انجام
دادند كه ابتدا  10دقيقه نرم دويدند ،سپس حركات كششي (كشش گروه شكم و
سينه در حالت ايستاده ،بغل شكم ،مورب شكم ،گروه عضالت پشت ،كشش دست و
ساعد ساق پا ،كشش گردن در جهات مختلف ،همسترينگ در حالت ايستاده ،چهار سر
ران ،كشش عضالت نزديك كننده و دوركننده ران و زانو ،همسترينگ و دوقلو ،كشاله
ران يك طرفه ،كشاله ران و همسترينگ و ساق پا دوطرفه ،روي پنجه و ساق پا ،ساق
پاي ضربدري ،كشش دوقلو ،همسترينگ خوابيده ،كشش به باال در حالت دمرو )،ر ا تا
آستانه درد به نحوي انجام دادند كه هر حركت  15ثانيه طول كشيد ،سپس آزمودنيها
دوباره  10دقيقه با سرعت  60الي  70درصد دويدند و بالفاصله حركات كششي باال را
انجام دادند .سرانجام همين حركات براي بار سوم نيز تكرار شد .اين حركات با توجه به
اهميت عضالت درگير هر گروه در فوتبال و بویژه شوت زدن و دريبلينگ انتخاب شدند.
در ضمن هر دو گروه آزمودني هفتهاي  3جلسه و هر جلسه به مدت  90الي 100
دقيقه در تمرينهای تيم دانشگاه حضور داشتند .در پایان بعد از  8هفته تمرين برای
جمعآوری دادهها در پس آزمون هر دو گروه دوباره آزمونهای مورد نظر را انجام دادند.
شايان ذكر است كه آزمودنيها از هيچ دارو يا مواد نيروزايي در طول پژوهش استفاده
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نكردند؛ همچنين جهت یکسانسازی زمان اندازهگیری متغیرها برای تمام آزمودنیها،
همه اندازهگیریها بین ساعت  3تا  5بعد از ظهر انجام گرفته است.
روشهاي آماري
پس از استخراج دادهها به منظور توصيف آنها از شاخصهای گرایش مرکزی
(میانگین) و پراکندگی (انحراف استاندارد) و آمار توصیفی استفاده شد و برای مقایسه
متغیرهای درون گروهی به ترتیب از آزمونهای آمار استنباطی  t-studentهمبسته
و غیر همبسته به کمک نرمافزار آماری  spss/11.5استفاده شده که برای آزمون
فرضیههای پژوهش نیز سطح معنیداری  α≤ 0/05در نظر گرفته شد.
نتايج و یافتههاي تحقيق
در جدول  1ميانگين و انحراف معيار سن ،قد و وزن آزمودنيها در پيش آزمون و
پس آزمون به تفكيك گروه ارائه شده است.
جدول  1مشخصات فردي آزمودنيها
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نتایج مربوط به تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمون  tهمبسته نشان میدهد
که برنامه منتخب تمرین قدرتی باعث افزايش معنيدار برد شوت و سرعت دريبل
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آزمودنیها ميشود ( .)P= 0/000همچنين برنامه منتخب تمرين انعطافپذيري نيز به
افزايش معنيدار برد شوت و سرعت دريبل آزمودنيها میانجامد ( .)P= 0/000از سوی
ديگر ،بين اثر دو روش تمريني بر برد شوت آزمودنيها تفاوت معنيداري وجود دارد
( .)P= 0/008اين تفاوت در سرعت دريبل نيز موجود است ( .)P= 0/001كه در هر دو
مورد ،تمرين قدرتي در مقايسه با تمرين انعطافپذيري ،تاثير بيشتري دارد .نمودارهاي
ذیل نيز صحت اين نتايج را به خوبي نشان ميدهند.

نمودار  1مقایسه میانگین پیش آزمون و پس آزمون برد شوت گروه قدرتی

نمودار  2مقایسه میانگین پیش آزمون و پس آزمون سرعت دریبل گروه قدرتی
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نمودار  3مقایسه میانگین پیش آزمون و پس آزمون برد شوت گروه انعطاف پذیری

نمودار  4مقایسه میانگین پیش آزمون و پس آزمون سرعت دریبل گروه انعطاف پذیری

نمودار  5مقایسه اثر دو برنامه تمرینی قدرتی و انعطاف پذیری بر میزان تغییرات برد شوت بازیکنان
فوتبال لیگ برتر شهر تهران
95

نشریه علمی  -پژوهشی ،فصلنامه علوم ورزش  /سال ششم ،شماره سیزدهم ،بهار 1393

نمودار  6مقایسه اثر دو برنامه تمرینی قدرتی و انعطاف پذیری بر میزان تغییرات سرعت دریبل بازیکنان فوتبال
لیگ برتر شهر تهران

بحث و نتیجهگیری
يافته نخست پژوهش حاضر نشان داد که  8هفته برنامه منتخب تمرين قدرتي بر
افزایش برد شوت آزمودنيها تاثير معنيداري داشت( .)P= 0/000اين يافته با نتايج
پژوهشهاي معینی ( ،)1374نامبخش ( ،)1377شیخ آقایی ( ،)1381پرز و همکاران
( ،)2008سدانو و همکاران( )2009و ونگ و همکاران( )2010مشابه است،6 ،9 ،7( .
 .)23 ،21 ، ،20درباره يافته فوق ميتوان گفت که  :بسیاری از فعالیتهای فوتبال
همچون؛ تکل زدن ،پریدن ،ضربه زدن ،قدرت ضربه ،دویدن و تغییر جهت دادن از
نوع فعالیتهای پر قدرت و انفجاری به شمار میروند ،بنابراین داشتن قدرت باالی
عضالنی برای بازیکنان فوتبال ارزشمند است( .)4همچنین با توجه به اینکه عضالت،
مسئوول مستقیم افزایش سرعت پا (از مچ به پایین) هستند؛ بنابراین انتظار میرود که
بین قدرت عضالنی و عملکرد رابطه معنيداري وجود داشته باشد(.)3از سوی دیگر،
سرعت ضربه یکی از مهمترین فاكتورهاي موثر در ورزش فوتبال است؛ به نحوي كه
چندین پژوهشگر نیز اين موضوع را گزارش و تاييد کردهاند( .)22 ،10همچنانکه
سرعت ضربه به عوامل گوناگونی همچون؛ قدرت بیشینه عضالت درگیر ،میزان توسعه
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نیرو ،هماهنگی عصبی عضالنی ،سرعت خطی و زاویهای مچ پای ضربه زننده و سطح
هماهنگی بین عضالت موافق و مخالف بستگی دارد ( .)18 ،17برد شوت نیز به هنگام
ضربه ،تحت تاثیر ویژگیهای چرخه کشش کوتاه شدن قرار میگیرد( .)18بنابراین با
توجه به مطالب مذكور و يافتههاي پژوهشگران طبيعي است كه تمرينهای قدرتي
باعث افزايش برد شوت در بازيكنان فوتبال شود.
نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که برنامه منتخب تمرين قدرتي ،سرعت
دريبل بازیکنان فوتبال ليگ برتر شهر تهران را افزايش داد که یافته باال با نتیجه
پژوهش مقصودی ( )1379همخوان است ( .)8علت احتمالی را ميتوان چنين بيان
كرد که “ قدرت “ ،عامل کمکی مهمی در حفظ تعادل بازیکن بر روی زمینهای لغزنده
و به هنگام تسلط و کنترل توپ است(.)3در فوتبال ،شتابهای سریع ،کم کردن یکباره
شتاب و مانورهای قطع کردن ارتباط و حرکت به طرفین ،میتوانند بارهای مکانیکی
بسیار زیادی را بر مفصل زانو وارد کنند؛ بنابراین هرگونه بیتقارنی درون عضوی یا
برون عضوی موجود در قدرت عضالت باز کننده زانو ،میتواند آن را در معرض آسیب
قرار دهد و با تمرینهای قدرتی میتوان از آسیب دیدگی جلوگیری کرد ( .)3با توجه
به اهمیت قدرت در حفظ تعادل هنگام حرکت به طرفین و افزایش شتاب از يك سو و
استفاده مكرر از مهارت دريبل زدن از جانب بازيكنان به هنگام تمرينهای ویژه فوتبال
از سوی ديگر ،افزايش سرعت دريبل آزمودنيها منطقي است.
در پژوهش حاضر مشخص شد كه تاثیر برنامه منتخب تمرين انعطاف پذيري بر برد
شوت آزمودنيها معنادار است که این یافته با نتایج پژوهش گلن ( )2010مطابقت دارد(.)13
انعطافپذيري مفصل ،عامل مهمي در فوتبال به شمار ميرود .تعيين محدوديت دامنه حركتي
يك مفصل ميتواند در شناسايي افراد مستعد به آسيب مفيد باشد؛ به نحوي كه گراهام اسميت
و لي ( )2002امكان آسيبديدگي بالقوه عضالت همسترينگ را به هنگام ضربه زدن درجا
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به توپ با توجه به طول عضله در دامنه حركتي مفصل مطالعه كردند و نشان دادند که عمل
ديناميك ضربه زدن درجا به توپ به اندازه  10درصد ،كشيدگي بيشتري بر عضله دو سر راني
وارد ميكند ،نسبت به آنچه ميتواند هنگام يك كشش استاتيك بيشينهاي اعمال كند .كه
اين موضوع همراه با خستگي و بيتعادليها در قدرت عضالني ،ميتواند زمينه وقوع آسيب در
بازيكنان فوتبال را در آينده فراهم سازد .آنها نتيجه گرفتند که دو سوم از بازيكنان آسيب ديده
انعطافپذيري كمتري نسبت به بقيه داشتهاند( .)14لي و نوالن ( )2002در نتيجه تجزیه سه
بعدي كینماتيك ضربه در حال سرعت و داشتن دقت نشان دادند که افزایش سرعت توپ با
افزایش دامنه حرکتی مفصلهای ران و افزایش سرعت زاویهای مفصلهای زانو و ران ارتباط
دارد( .)15بنابراین با توجه به مطالب گفته شده طبيعي است كه تمرينهای انعطافپذيري باعث
افزايش برد شوت شود.
بر اساس نتایج ،برنامه منتخب تمرين انعطافپذیری بر سرعت دريبل بازیکنان فوتبال ليگ
برتر شهر تهران تاثير معنیداری دارد که این نتیجه با نتیجه پژوهش گلن( )2010موافق است
( .)13بازیکنان فوتبال برای عبور از حریف باید بتوانند جاخالی و حرکات مارپیچی را به خوبی
اجرا کنند(.)3همچنين براي اجراي بهتر حركات ورزشي و داشتن چابكي مناسب ،انعطاف پذيري
ضروري است تا حركت در دامنه خود به سهولت انجام شود ( .)5از آنجایی که هنگام دریبل زدن
نیز بازیکن باید حالت بدن را تغییر داده و جاخالی دهد ،شاید دلیل اصلی ،تاثیر برنامه منتخب
تمرین انعطافپذیری بر سرعت دریبل بازیکنان به خاطر نقش مهم انعطاف پذیری به هنگام
تغییر حالت بدن باشد.
بر اساس يافتههاي پژوهش حاضر ،بین اثر دو برنامه منتخب تمرین قدرتی و انعطاف پذیری
بر برد شوت دو گروه آزمودنيها تفاوت معنیداری مشاهده شد .با توجه به اینکه عضالت،
مسئوول مستقیم افزایش سرعت پا (از مچ به پایین) هستند؛ بنابراین انتظار میرود که بین
قدرت عضالنی و عملکرد رابطهای وجود داشته باشد .از سوی ديگر ،انعطافپذیری از جمله
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عواملي است که بر شدت ضربه تاثیر دارد ( .)3عالوه بر موارد فوق ،برد توپ تحت تاثیر عوامل
دیگری همچون؛ شرایط زمین ،حجم عضالني آزمودنيها ،آمادگي بدني بازيكن ،سطح مهارت
و آمادگی روانی بازیکن نیز قرار میگیرد .با توجه به اهميت اين مهارت در بازي فوتبال ،بعضي
از بازيكنان عالوه بر تمرينهای باشگاهي به صورت جداگانه نيز شوت زدن را تمرين ميكنند
كه تفاوت در هر كدام از اين عوامل ممكن است دليل اصلي نتيجه اين پژوهش باشد.
با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل آماری مشخص شد که بین اثر دو برنامه منتخب تمرین
قدرتی و انعطافپذیری بر سرعت دریبل بازیکنان فوتبال لیگ برتر شهر تهران تفاوت
معنیداری وجود دارد .دریبل زدن مهارتی است که به عوامل گوناگونی همچون؛ مهارت ،قدرت،
انعطافپذیری ،چابکی ،سرعت ،آمادگی روانی ،هماهنگی ،نوع تمرينها بستگی دارد ،بنابراین
تفاوت در هر کدام از این عوامل ممکن است دلیل تفاوت سرعت دریبل آزمودنیها باشد.
در پايان با توجه به تاثير تمرينهای قدرتي و انعطافپذيري بر افزايش برد شوت و سرعت
دريبل ميتوان استفاده از اين روشهاي تمريني را به بازيكنان توصيه كرد؛ اما به سبب
اينكه يافتههاي پژوهش از محدوديتهاي بسیاری همچون؛ نوع تغذيه ،شدت و مدت تمرين،
عضالت درگير ،گروه سني و عوامل ديگر تاثير میپذیرد و شواهد پژوهشي در اين زمينه اندك
است ،اين توصيه بايد با احتياط انجام شود .همچنين از آنجایی كه تمرينهای قدرتي در مقايسه
با تمرينهای انعطافپذيري ،تاثير بيشتري دارند؛ بنابراين توصيه ميشود که به اين تمرينها
با دقت بيشتري توجه شود.
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