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چکیده
. بازیکن فوتبال مرد در این مطالعهه مشهارکت کردنهد03  بررسی تأثیر سطح ناپایدار پای تکیهگاه بر کینماتیک شوت روی پای فوتبال بود،هدف این پژوهش
 برای. بهمنزلۀ نمونۀ آماری انتخاب شدند، بازیکنی که ازلحاظ تعادل در سطح مطلوبی قرار داشتند23 ،پساز آزمونهای تعادل ایستا و پویا با دستگاه بایودکس
 پارامترهای کینمهاتیکی در سهه لح هۀ بحرانهی. هرتز استفاده شد233 جمعآوری اطالعات از شش دوربین اپتوالکترونیک سهبعدی تحلیل حرکت با سرعت
3/30  تماس با توپ و ادامۀ حرکت) با استفاده از آزمون تحلیل واریهانس مکهرر و تهی مسهتلل در سهطح معنهیداری،مهارت شوت (حرکت روبهجلوی ران
 نتایج تحلیق نشان داد که حداکثر سرعت زاویهای و جابهجایی زاویهای مفصل ران و نیز سرعت توپ در شهوت روی سهطح باثبهات بهه طهور.ملایسه شدند
 نتایج بهدستآمده نشان داد که شوت روی سطح بیثبات باعث کاهش ملادیر پارامترههای کینمهاتیکی در.معنیداری بیشتر از شوت روی سطح بیثبات است
.بیشتر مراحل مهارت شوت درنتیجه باعث کاهش سرعت اولیۀ حرکت توپ میشود
. کینماتیک، تعادل، پای تکیهگاه، شوت روی پا، سطح بیثبات:کلیدواژهها
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Abstract
Objective: The aim of this study was to investigate the effect of non- stability surface of support leg on the
instep kicking kinematics in soccer players. Materials and Methods: 30 male soccer players participated
in this study. After the measurement of static and dynamic balance tests by the Biodex System, 20 players
were selected who were at a desired level of the balance. Data were recorded using the threedimensional motion analysis system with 6 optoelectronic cameras (200 HZ). The kinematic parameters in
three critical moments of kicking (Forward swing of hip, Contact to ball, Follow through) were compared by
using repeated measures of variance and independent t- test (0/05). Results: The results showed that the
values of maximum angular velocity and displacement of hip and velocity of ball at the kicking over stability
surface was significantly higher from the kicking over non- stability surface. Conclusion: These results
indicate that the kicking over non- stability surface causes the lower of kinematic parameters in the more of
the kicking skill phases and the movement prime velocity of ball.
Keywords: Non- stability surface, Instep kicking, Support leg, Balance, Kinematics.
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مقدمه

فوتبال 1ورزشی توپی است که به مهارتهای تکنیکهی و تهاکتیکی بسهیار زیهاد بازیکنهان نیهاز دارد .یکهی از
مهمترین مهارتهای بازیکنان فوتبال ،اجرای شوت در زمان حمله یا زمان ضربههای پنالتی است که بارهها در
کاربرد فراوانی در بازی دارد ( .)1-0بهطور کلی ،بهدلیل نوع جنس تهوپ ،سهرعت و موقعیهتههای مختله
توپ ،ماهیت و هدف ضربه ،این نوع مهارت در قالبهای گوناگونی قابل مشاهده است ،ولی ضربۀ روی پا با
حداکثر سرعت به توپ ساکن ،یکی از مهمترین و کلیهدیتهرین شهوتهای فوتبهال اسهت کهه در تحلیلهات
گذشته نیز بیشتر به آن پرداخته شده است ( .)6-13موفلیت شوت فوتبال به عوامل مختلفی وابسته اسهت کهه
شامل فاصلۀ ضربه از دروازه ،نوع ضربۀ استفادهشده ،ملاومت هوا و تکنیک اصلی ضربه است که با استفاده از
تجزیه و تحلیلهای بیومکانیکی توصی

شده است ( .)6،،،11،12با بررسی ادبیات پیشینه ،مشهاهده شهد کهه

مطالعات گوناگون و بسیار زیادی به بررسی پاسخهای بیومکانیکی پای ضربه در زمان شوت روی پای فوتبال
در موقعیتهای گوناگون پرداختهاند ( .)1-11این درحالی است که بهغیر از پهای ضهربه ،پهای تکیههگهاه نیهز
میتواند نلش کلیدی در طول اجرای شوت روی پای فوتبال بازی کند ( .)12،10بسیاری از بازیکنان فوتبهال،
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بازی رخ میدهد .شوت فوتبال انواع مختلفی دارد که ازمیان آنها ،شوت روی پا بهدلیل دقت و سهرعت زیهاد

ترجیح میدهند که از پای برتر به منزلۀ پای ضربه استفاده کنند ،چون از دقت زیادی برخهوردار اسهت (.)6،2
بسیاری از فعالیتها در فوتبال (همچون شوتکردن ،پاسدادن ،تغییر جهتهای سریع) در زمانی انهد

و بها

ضربه به سمت علهب و جلهو نوسهان دارد ،درحهالیکهه وزن بهدن روی پهای تکیههگهاه توزیهع شهده اسهت
( .)12،10،16این بدین معناست که پای تکیهگاه بازیکن بهطور متوسط حداقل  20 -23بار در یهک بهازی 03
دقیلهای ،بار (نیرو) بر آن وارد میشود ( )1،و موجب اجرای حرکت نوسانی هرچه بهتر پای ضربه مهیشهود
که متعاقب آن برخورد صحیح و مناسب پای ضربه با توپ رخ میدهد (.)12
ازطرفی دیگر ،در میدانهای ورزشی ،هنگامی که ورزشکاران میدوند ،میپرند یا شوت میزنند ممکهن اسهت
پاهایشان روی سطوح ناهموار ،چمن طبیعی یا روی پای دیگر بازیکنان قرار گیرد ،که تمایل به ایجاد حرکات
پیشبینی نشده دارند .در این وضعیتها ،تعادل ،بهصورت پویا ،به چالش کشهیده مهیشهود کهه بهر عملکهرد

] [ DOR: 20.1001.1.22520708.1395.14.11.3.0

تکیه به روی پای غیر برتر (بهعنوان پای تکیهگاه) انجام میگیرد ( .)11همچنین ،در هنگام شوت فوتبال ،پهای

مهارت شوت مؤثر است ( .)10ازطرفی ،شوت فوتبال به کنترل و بهرهوری از نیروهای بسیار زیادی نیاز دارد،
این درحالی است که اجراکننده بایست ثباتش را روی کمترین سطح تکیهگاهی (پهای تکیههگهاه) حفهک کنهد.
مهارتها و عملکردهای حرکتی اساسی ،همانند پرش ،سرخوردن ،پرتابکردن و شوتکردن (فوتبهال) بسهیار
ضروری است .بازیکنان فوتبال باید وضعیت تعادلشان را هنگام شوتکردن ،پهاسدادن یها تغییهر جههتههای
سریع حفک کنند ( .)23ازمیان تحلیلات انجامشده میتوان به تحللیق چیو-بهاک و همکهاران ( )2312اشهاره

1. Soccer
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بسیاری از محللان بیان کردند که تعادل پیشنیاز اساسی موفلیت در اجراهای ورزشی اسهت و بهرای اجهرای

پژوهش در طب ورزشي و فناوري ،شماره  ،11بهار و تابستان 1931

کرد که به رابطۀ عملکرد شوت با توانایی تعادل روی پای تکیهگاه پرداختند .آنها نشان دادنهد کهه بهین میهزان
تعادل پای تکیهگاه و دقت شوت رابطه وجود دارد ،اما بین میزان تعادل پای تکیهگاه و سرعت چنین رابطههای
وجود نداشت .همچنین ،آنها گزارش دادند که تعهادل پهای چهغ (غیهر برتهر) همبسهتگی بیشهتری بها دقهت
پای تکیهگاه را در شوت روی پا از سه زاویۀ دورخیز مختل

بررسی کردند .آنها دریافتند که با افزایش زاویۀ

دورخیز ،نیروهای عکسالعمل زمین در سمت خلفی و داخلی پای تکیهگاه افزایش مییابد ،که احتماکً باعهث
تغییری در وضعیت ایستادن بازیکن در هنگام شوت میشود که متعاقباً دلیل تغییر تعادل است.
کاتیس و همکاران ( )2310در تحلیلی به ملایسۀ شوتهای با دقت و بیدقت به باک و پایین هدف پرداختنهد
و پیبردند که نیروهای عکسالعمل زمین پای تکیهگاه هیچ تفاوتی بین وضعیتهای شهوت ایجهاد نمهیکننهد
( .)21ضربۀ روی پا در تعری

مهارت چهار مرحله دارد :ال ) بهاز شهدن پها هنگهام نوسهان بهه علهب ،ب)

چرخش هر دو بخش ران و ساق پا به سمت جلو که در اثر آن ران میچرخد و ساق خم میشود ،ج) در این
لح ه سرعت حرکت ران کاهش مییابد و همزمان با آن شتاب ساق پا افزایش مییابد و نتیجهاش تمهاس پها
با توپ است و د) ادامۀ حرکت است .ازن ر عملکرد ،دو مرحلۀ میانی ،مهمترین مراحهل بههشهمار مهیرونهد
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شوتکردن پای راست (برتر) نسبت به تعادل پای راست ( .)23کلیس و همکاران ( )2331بیومکانیک زانهوی

( .)11این مراحل نشاندهندۀ نلش اساسی پای تکیهگاه در حفک تعادل است؛ زیرا با قرارگرفتن پهای مخهال
در جایگاه تکیهگاه روی زمین ،پای ضربه از زمین جدا شده است و بهصورت نوسهانی ،ایهن مراحهل را طهی
پیاده کند ،که این فرایند در نهایت عامل انتلال سرعت اندام تحتانی به توپ است ( .)6،،،23،22ویژگهیههای
زمانی شوت و محل پای تکیهگاه در حالت مناسهب نیهز یکهی از جنبههههای مههم شهوت فوتبهال اسهت کهه
تغییرکردن محل پای تکیهگاه در طی مهارت شوت فوتبال ممکن است درنتیجۀ نیروهای عکهسالعمهل زمهین
برپای تکیهگاه تغییراتی را ایجاد کند که ممکن است بهر عملکهرد شهوت فوتبهال نیهز تأثیرگهذار باشهد (.)20
ازطرفی وضعیت پای تکیهگاه نسبت به توپ و نیروهای تولیدشده توسط پای تکیهگاه ،مؤلفههایی هسهتند کهه
بر نتیجه سرعت توپ و مسیر حرکت توپ تأثیر دارند .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفهت کهه پهای تکیههگهاه در
طول شوت فوتبال ،نلش کلیدی و مؤثری را ایفا میکند ( .)21درحالیکه کینماتیک و کینتیک شوت روی پای

] [ DOR: 20.1001.1.22520708.1395.14.11.3.0

میکند .حفک تعادل توسط پای تکیهگاه موجب میشود که پای ضربه بتواند به بهترین نحو عملکهرد خهود را

فوتبال به طور گستردهای بررسی شده است و براساس اهمیت ذکرشده ،تحلیلات انهدکی دربهارۀ رابطهۀ بهین
تعادل و شوت متمرکز انجام شده است ( .)1،،23،21ازآنجاکه تحلیلات صورتگرفته بهه بررسهی اثهر سهطح
توجهی به حفک تعادل توسط پای تکیهگاه نیاز دارند ،هدف ایهن تحلیهق ،تهأثیر بهیثبهاتی پهای تکیههگهاه بهر
کینماتیک شوت روی پای فوتبال است.
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بیثبات پای تکیهگاه بر پای ضربه نپرداختند و عالوهبراین ،بهدلیهل اینکهه حرکهات شهوتزدن بههطهور قابهل
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روششناسی

در این پژوهش 03 ،مرد سالم از زمر بازیکنان فوتبال دانشگاه شهیدباهنر کرمان ،بها میهانگین سهنی 21/0±1/2
قد  1،،/6±0/0سانتیمتر ،جرم  62/،±0/0کیلوگرم و شاخص تودۀ بدنی  21/21±1/00کیلهوگرم بهر مترمربهع
سال در تیم فوتبال دانشگاه را داشتند .برای تعیین پای برتر ،از آزمودنیها خواسته شد با قدرت به توپ ثهابتی
ضربه بزنند و نیز لیلی کنند ( .)2قبلاز اجرای شوت روی پهای فوتبهال در دو وضهعیت باثبهات و بهیثبهات،
جهت انتخاب نهایی و همگنسازی آزمودنیها ازن ر داشتن حهداقل تعهادل مناسهب ،از دسهتگاه تعهادلسهنج
بایودکس

)1(BBS

برای سنجش تعادل و شاخصهای تعادل بازیکنان فوتبال استفاده شد کهه روایهی و پایهایی

اندازهگیریهای این دستگاه در مطالعات قبلی تأیید شده است ( .)20آزمودنیههایی کهه در سهطح بهاکتری از
میانگین نمرۀ اعالمشدۀ دستگاه  BBSقرار مهیگرفتنهد ،بههمنزلهۀ آزمهودنیههای نههایی انتخهاب شهدند .ایهن
آزمودنیها داوطلبانی بودند که باکترین نمره را در حفک تعادل از خود بهجها گذاشهتند .در ابتهدا ،توضهیحات
کزم بهمن ور آشنایی داوطلب با روند انجام اندازهگیریها ارائه شهد .بهرای انجهام آزمهون تعهادل از داوطلهب
خواسته شد با پای برهنه روی صفحۀ تعادل دستگاه  BBSبایستد و صفحۀ نمهایش دسهتگاه بها توجهه بهه قهد
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مشارکت کردند 22 .نفر از آزمودنیها راستپا و  2آزمودنی دیگر چغپا بودند که سهابلۀ بهازی دسهتکهم 0

داوطلب بهگونهای تن یم شد که داوطلب بتواند بهراحتی جابههجهایی شهاخص مرکهز فشهار ( 2)copرا روی
صفحۀ ببیند و حرکت آن را کنترل کند .در این آزمون ،صفحه تعادل زیر پای آزمودنی ثابهت بهود و درحالهت
یک پا بهگونهای بایستد که پایش در مرکز صفحۀ تعادل دستگاه قرار بگیرد و نلطۀ  copبا کمتهرین تهالش در
مرکز دایره روی صفحۀ نمایش قرار گیرد .در ابتدا بهمن ور آشهنایی داوطلهب بها رونهد آزمهون ،یهک آزمهون
بهصورت آزمایشی با داوطلب تمرین شد .سپس آزمون اصلی  0بار و هربار به مدت  23ثانیه انجام شهد و در
فواصل بین هر تکهرار  23ثانیهه اسهتراحت بهرای داوطلهب در ن هر گرفتهه شهد .در پایهان آزمهون ،میهانگین
بهدستآمده از میزان جابهجایی  copدر طی  0تکرار بهصورت کلی توسط دستگاه محاسهبه و در جهدولهها
ثبت میشد (.)20
برای انجام آزمون تعادل پویا ،از داوطلب خواسته شد که روی یک پا بر مرکز صفحۀ دستگاه  BBSکهه سهاکن

] [ DOR: 20.1001.1.22520708.1395.14.11.3.0

ایستاده روی یک پا و درحالت چشمباز انجام شد .برای انجام این آزمون ،از داوطلب خواسهته شهد کهه روی

است بایستد .سپس ،وضعیت قرارگیری پا در سیسهتم ثبهت مهیشهد .در هنگهام آزمهونگیهری ،آزمهودنیهها
دستهایشان را روی قفسۀ سینه قرار میدادند و پای غیرتکیهگاه در وضعیت صفر درجۀ فلکشهن ران و زانهو
داوطلب آزاد میشد تا آزادانه حول محور عمهودی  23درجهه در سهطح افهق بچرخهد .درجهۀ آزادی صهفحۀ
متحر

در سطح  1بیثباتی تن یم شده است (سطح  ،1بیثباتترین حالت و سطح  12باثبهاتتهرین حالهت)

( .)20زمان هر آزمون  23ثانیه بود ،که هر آزمودنی تالش میکرد تعادلش را روی صفحۀ متحر حفهک کنهد.
1. Biodex Balance System
2. Center of Pressure

03
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در  03درجۀ فلکشن قرار داشت .سپس برای انجام آزمون تعهادل پویهای یهک پها ،صهفحۀ تعهادل زیهر پهای

پژوهش در طب ورزشي و فناوري ،شماره  ،11بهار و تابستان 1931

میانگین این  0آزمون بهمنزلۀ شاخص تعادل پویا روی یک پا سنجیده میشد ( .)26پساز اندازهگیهری تعهادل
ایستا و پویا ،بازیکنهایی که از لحاظ تعادلی در سطح مطلوبی قرار داشتند ،بهه منزلهۀ نمونهۀ آمهاری انتخهاب
شدند .از میان این  03بازیکن فوتبال 23 ،بازیکن که از لحاظ تعادل ایستا و پویا ،باکتر ازمیانگین طبیعی خهود
باثبات و بیثباتی انتخاب شدند .ازآنجاکه جمعآوري دادهها بهصورت کانترباالنس بود ،این تعداد آزمودني برراي ایرن

تحقيق مناسب برود ( .)1-6ازآنجاکه  23بازیکن انتخابشده ،راسهتپها بودنهد ،تهوپ را بها پهای راسهت شهوت
میکردند .جهت پیشگیری از برخی عوامل مخل همچون اثر یهادگیری ،روانهی ،خسهتگی و غیهره ،براسهاس
تحلیلات گذشته ( ،)0-،بازیکنان به دو گروه ده نفرۀ ال

و ب تلسیم شدند .براساس جدول  ،1آزمهودنیهها

طی دو روز غیرمتوالی ،اقدام به شوت روی پا کردند.
جدول .1پروتکل اجرایي شوت روي پا توسط بازیکنان فوتبال
روز اول

روز دوم

روز

گروه
ال

شوت در شرایط باثبات

شوت در شرایط بیثبات

ب

شوت در شرایط بیثبات

شوت در شرایط باثبات
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سیستم  BBSقرار داشتند ،بهعنوان آزمودنیهای نهایی جههت اجهرای شهوت روی پهای فوتبهال در وضهعیت

پساز گرمکردن در مدت  0دقیله که نرمدویدن و حرکات کششی بود 6 ،نشانگر کروی بهه انهدام تحتهانی ،در
محلهای آناتومیکی شامل روی تاج خاصره ،1برجستگی بهزر ران ،2للمهۀ خهارجی اسهتخوان ران ،0قهوز
پایینبردن دقت برای شوتزدن و باکبردن سرعت در شوتزدن ،از آزمودنیها خواسهته شهد کهه یهک تهوپ
فوتبال ساکن را که در فاصلۀ  0متری از دروازه به ابعاد  1×1متر اسهت بها تمهام قهدرت شهوت کننهد (.)0-،
بهمن ور کاهش حرکات در صفحۀ فرونتال ،آزمودنیها مستلیم پشت توپ در زاویۀ دورخیز صهفر درجهه بهه
فاصله  0متر قرار گرفتند ( .)0-11هر آزمودنی ،در هر وضعیت باثبات و بیثبات ،پنج شوت روی پها را اجهرا
کرد که از بین شوتهای ثبتشده ،یک ضربۀ موفق برای تجزیه و تحلیل انتخاب شهد ( .)6،،،0،11،1،ضهربۀ
موفههق ضههربهای بههود کههه ال ه ) در درون دروازه قههرار بگیههرد و ب) دارای حههداکثر سههرعت تههوپ باشههد
( .) 6،،،0،11،1،در این پژوهش من ور از شوت در وضعیت باثبات این است کهه پهای تکیههگهاه روی زمهین
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خارجی ،1سطح خارجی سر انتهایی استخوان ک

پایی پنجم 0و توپ نصب شد ( .)1-،بههدنبهال آن ،جههت

سفت قرار بگیرد (همانند حالت طبیعی) ،درحالیکه شوت در وضعیت بیثباتی این اسهت کهه پهای تکیههگهاه
درحالت بیثبات قرار بگیرد .جهت ایجاد وضعیت بیثبات از فومی فشهرده بها ابعهاد  03×11×6سهانتیمتهر و

1. Iliac Crest
2. Major Trochanter
3. Lateral Epicondyle of Femur
4. Lateral Malleolus
5. Lateral Aspect of Distal Head of the Fifth Metatarsus
6. Balance Error Scoring System
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درجۀ سختی متوسط استفاده شد .انتخاب این فوم براساس آزمون تعادلی بس ( 6)BESSبود که از آن به مثابهۀ

تأثير سطح ناپایدار پاي تکيهگاه بر کينماتيک شوت...

سطح بیثبات استفاده شد ( .)2،، 22بنابراین ،شوت در حالت بیثبات ،با قرارگرفتن پای تکیههگهاه روی فهوم
مذکور اجرا شد.
دادههای کینماتیکی جابهجایی زاویهای و سرعت زاویهای مفاصل ران ،زانو و مهچ پها در مراحهل

FT ،CT ،FS

دوربینها بهنحوی مستلر شدند که هر نشانگر توسط حداقل سه دوربین در محیط نرمافهزار  CORTEXنسهخۀ
 2/0که دادهها را تجزیه و تحلیل کرده بود ،قابل رؤیت بود و قبل از ثبت ،کالیبراسیون ایستا و پویا در فضهای
تعری شده انجام شد .دادهها بهصورت خودکار براساس روش باترورث در دامنۀ فرکانس  6هرتز فیلتهر شهد.
گفتنی است که جهت محاسبۀ سرعت توپ ،از رابطۀ بین سرعت خطی پای ضربه بالفاصله قبل از ضهربه بهه
توپ ،سرعت اولیۀ توپ ارزیابی شد (:)1،11

ضربۀ روی پا در تعری

مهارت کامل دارای چهار مرحله است :ال ) باز شدن پا هنگام نوسان به علهب ،ب)

چرخش هر دو بخش ران و ساق پا به سمت جلو که موجب چرخش ران و خم شدن ساق مهیشهود ،ج) در
این لح ه سرعت حرکت ران کاهش مییابد و همزمان با آن شتاب ساق پا افزایش مییابد و نتیجهاش تمهاس
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مهارت شوت فوتبال با استفاده از دستگاه تحلیل حرکتی توسط شش دوربین با سرعت  233هرتهز ثبهت شهد.

پا با توپ است و د) ادامۀ حرکت است .ازن ر عملکرد ،دو مرحلۀ میانی مهمترین مراحل بههشهمار مهیرونهد
( .)11با توجه به این تلسیمبندی ،در تحلیق حاضر نیز متغیرهای کینمهاتیکی (حهداکثر جابههجهایی زاویههای،
پای ضربه با توپ )CT( 2و ادامهۀ حرکهت( )FT( 0لح هۀ پایهانی حرکهت فلکشهن ران) جههت بررسهی در
وضعیت باثبات و بیثباتی انتخاب شد ( .)20در طول هر کدام از مراحل  CT ،FSو ( FTاز زمان شهروع تها
زمان پایان همان مرحله) ،حداکثر جابهجایی زاویهای (درجه) و حداکثر سرعت زاویهای (درجه بهر ثانیهه) در
هر مفصل بهطور جداگانه محاسبه و ارائه شد ( .)1-6همچنین ،گفتنی است که برای سهولت بیشتر در تفسهیر
نتایج ،بهصورت کلی و براساس نحوۀ گهزارش نهرمافهزار  ،CORTEXدر مفاصهل ران و زانهو ،عالمهت مثبهت
نشاندهندۀ اکستنشن و در مفصل مچپا نشاندهندۀ پالنتار فلکشن است .درملابل ،عالمت منفهی نشهاندهنهدۀ
فلکشن در مفاصل ران و زانو است و همچنین نشاندهندۀ دورسی فلکشن در مفصل مهچپها اسهت .تجزیهه و
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حداکثر سرعت زاویهای و سرعت توپ) در سه مرحلۀ حرکت روبهجلوی اندام ضهربهزننهده ،)FS( 1تمهاس

تحلیل آماری با استفاده از نرمافزار آماری  )v21( SPSSانجام شد .در ابتدا ،برای بررسی طبیعیبودن دادههها از
آزمون کلموگروف -اسمیرنوف استفاده شد .سپس ،تفاوتهای پارامتریک در دادههای کینماتیهک شهوت بهین
مستلل نیز ،بهعنوان آزمون تعلیبی ،برای بررسی تفاوت معنیدار بین هرکدام از متغیرهای بیومکانیکی ذکرشهده
بین دو سطح باثبات و بیثبات استفاده شد .سطح معنیداری نیز  α=3/30در ن
3. Follow Through

02

ر گرفته شد.

2. Contact

1. Forward Swing
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دو سطح باثبات و بیثبات با استفاده از تحلیل واریانس یکطرفه با اندازههای مکهرر اسهتفاده شهد .آزمهون تهی
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یافتهها

ملادیر مربوط به پارامترهای کینماتیکی در جداول  2و 0و نمودار  1ارائه شده است .نتایج نشان داد که شهوت
در وضعیت بیثباتی ،میهزان جابههجهایی زاویههای ( )P=3/30و سهرعت زاویههای ( )p=3/31ران را بههطهور
داشت ( .)p=3/31همانطور که در نمودار  1مشاهده میشود ،سهرعت تهوپ در شهوت در وضهعیت باثبهات
بهطور معناداری بیشتر از شوت در وضعیت بیثبات است (.)p=3/31
جدول  .7مقایسه ميانگين و انحراف معيار پارامترهاي حداکثر جابهجایي زاویهاي شوت روي دو سطح باثبات و بيثبات (عالمت مثبت نشاندهندۀ
اکستنشن و پالنتار فلکشن و عالمت منفي نشاندهندۀ فلکشن و دورسي فلکشن)
لح ه

FS

CT

حداکثر جابهجایی
زاویهای (درجه)

زاویه (درجه)

حداکثر جابهجایی
زاویهای (درجه)

مفاصل

سطح باثبات

سطح بیثبات

P- Value

ران

-،1/00±6/00

-60/22±،

*3/30

زانو

12/22±12/،6

01/63±11/00

3/21

3/10

مچ

-12/6،±0/0،

-12/00±2/02

3/22

3/32

ران

101/،2±،/06

103/12±0/20

* 3/31

3/01

زانو

112/10±،/66

116/30±13/11

3/30

3/10

مچ

101/06±0/60

100/02±0/،2

3/01

3/32

ران

-02/01±11/21

-02/20±16/30

3/02

3/31

زانو

62/13±0/00

0،/10±0/00

3/12

3/23

مچ

-2/20±20/13

-3/02±21/12

3/،6

3/31

 . 9مقایسه ميانگين و انحراف معيار پارامترهاي حداکثر سرعت زاویهاي شوت روي دو سطح باثبات و بيثبات جدول
لح ه

FS

CT

پارامتر

مفاصل

سطح باثبات

سطح بیثبات

P- Value

حداکثر سرعت

ران

1313/13±101/00

020/20±100/06

* 3/31

زاویهای

زانو

1610/0±0،،/1،

10،0/60±121/11

3/12

3/30

(درجه بر ثانیه)

مچ

03/16±206/36

112/22±،11/12

3/،6

3/31

ران

-21/12±112/21

-61/10±103/03

3/16

3/32

زانو

1603/02±002/0،

1620/22±10،/30

3/03

3/31

مچ

1012/06±،01/12

1102/01±012/32

3/12

3/32

حداکثر سرعت

ران

600/01±103/60

6،1/12±102/10

3/02

3/30

زاویهای

زانو

1012/30±2،0/01

1262/61±200/،2

3/03

3/30

(درجه بر ثانیه)

مچ

-1000/02±021/01

-1110/،2±1110/11

3/21

3/36

سرعت زاویهای
(درجه بر ثانیه)

00
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FT

Effect
Size
3/13
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FT

پارامتر

Effect
Size
3/06
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معناداری کاهش میدهد .در زمان شوت در وضعیت بیثبات ،ران در لح ۀ تماس ،زاویهۀ اکستنشهن بیشهتری

تأثير سطح ناپایدار پاي تکيهگاه بر کينماتيک شوت...

معنيداري از وضعيت بيثبات باالتر بود ()α=1/11

بحث

هدف تحلیق حاضر ،بررسی تأثیر سطح ناپایدار پای تکیهگاه بر کنیماتیک شهوتِ روی پهای بازیکنهان فوتبهال
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نمودار  .1مقایسه ميانگين و انحراف معيار سرعت توپ شوت روي دو سطح باثبات و بيثبات .سرعت توپ بهدنبال وضعيت باثبات ،بهصورت

بود .یافتههای اولیۀ این تحلیق نشان داد کهه در مرحلهۀ  ،FSحهداکثر میهزان جابههجهایی زاویههای و سهرعت
زاویهای ران بهطور معنیداری در شوت با وضعیت باثبات بیشتر از وضعیت بیثبهات بهود .امها بهین حهداکثر
نداشت .دورج و همکاران ( )2332در ملایسۀ پای برتر و غیر برتر بیان کردند که حهداکثر سهرعت پها بههتبهع
سرعت ساق است که این سرعت نیز ناشی از سرعت زاویهای ران است .بازیکنان مرد در ملایسه با بازیکنهان
زن ،با بهکارگیری جابهجایی زاویهای بیشتر در مفاصل ران و زانو ،موجهب حهداکثر سهرعت شهوت روی پها
میشوند ( .)03همچنین ،شان و وسترهوف ( )2330نشان دادند که میزان فلکشهن -اکستنشهن ران و زانهو در
پای ضربه در هنگام شوت فوتبال در بازیکنان ماهر بسیار بیشتر از بازیکنان مبتهدی اسهت ( .)01لیهز ()1006
بیان کرد که انرژی کزم برای ران ،در مراحل چرخش به علب و چرخش به جلوی ران ( )FSساخته میشهود.
بنابراین ،دامنۀ حرکت ران و قدرت عضالنی بهکار رفتهه در ایهن مراحهل مههارت شهوت ،در تعیهین حهداکثر
سرعت پا در ضربه مؤثر است ( .)11لیز و نوکن ( )2332بیان کردند که افزایش سرعت توپ با افزایش دامنهۀ
حرکت در ران و افزایش سرعت زاویههای ران و سهاق در ارتبهاط اسهت ( .)02رابهرتس و متکهال
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میزان جابهجایی زاویهای و سرعت زاویهای زانو روی سهطح باثبهات و بهیثبهات تفهاوت معنهیداری وجهود

()1062

دریافتند که عامل اصلی و مؤثر بر سرعت پای ضربه ،چرخش سهریع ران در ادامهۀ فلکشهن ران و اکستنشهن
حرکتی و سرعت زاویهای مفصل ران در مرحلۀ  FSدر طول شوت روی سطح باثبهات ،دارای نمهرۀ بیشهتر و
معنیداری نسبت به پارامتر مشابه خودش در طول شوت روی سطح بیثبات بود ،بنهابراین ،از عوامهل تعیهین
کننده حداکثر سرعت پا در لح ه تماس با توپ است.

01
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زانو است ( .)00براساس نتایج تحلیلات گذشته و با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،میتوان بیان کرد که دامنۀ
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در لح ۀ  ، CTمیزان فلکشن ران و زانو در شوت روی سطح باثبات بیشتر از سطح بیثبات بود ،ولهی تفهاوت
معناداری وجود نداشت .قیدی و صادقی ( )1020بیان کردند که مردان در لح ۀ تماس ،میزان فلکشهن زانهوی
بیشتری نسبت به بازیکنان زن دارند ( )01که احتماکً بهدلیل استفادۀ بیشتر از خاصهیت اکسهتیکی عضهالت و
تنش دریافتند که طول زیاد عضالت به حداکثر شهوت منجهر مهیشهود ( .)01انهدرو و همکهاران ( )2336در
مطالعهای میزان زاویۀ زانوی پای ضربه در لح ۀ تماس با توپ را در پای برتر و غیهر برتهر ملایسهه کردنهد و
نتیجه گرفتند که در شوت با پای برتر زاویۀ زانو در اکستنشن بیشتری قرار دارد ( .)00ازطرفی ،پالگهنههوف
( )10،1در مطالعۀ خود نشان داد که ضربههای همهراه بها سهرعت زاویههای پهایین ران ،از اکستنشهن زانهوی
بیشتری برخوردار هستند ( .)06گفتنی است که در مطالعهۀ حاضهر میهزان سهرعت زاویههای ران روی سهطح
باثبات بیشتر از سطح بیثبات بود ،درحالیکه میزان اکستنشن زانو در شوت روی سطح بیثبات بیشتر بود ،که
با نتایج پالگنهوف ( )10،1مشابه است .بهطور کلی ،میتوان نتیجه گرفت که فلکشن بیشتر در مفصهل زانهو
در هنگام تماس با توپ ،احتماکً به افزایش نیرو منجر میشود .در پژوهش حاضر میزان سرعت زاویههای ران
در لح ۀ  CTدر شوت روی سطح باثبات بیشتر از سطح بیثبات بود .دورج و همکارانش ( )2332در ملایسۀ
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رابطۀ طول -تنش عضالت ،نیروی بیشتری به توپ اعمال کردهاند .شان و وسترهوف ( )2330از رابطۀ طول-

پای برتر و غیر برتر مشاهده کردند که سرعت زاویهای پای برتر در لح ۀ ضربه بیشتر از پای غیهر برتهر بهوده
است و بدینترتیب ،پای برتر سریعتر به توپ ضربه میزند ( .)2همچنین قیدی و صادقی ( )1020بیان کردند
ازطرفی ،میزان سرعت زاویهای ران در لح ۀ تماس به حداقل میزان خهود مهیرسهد ،و ههمزمهان بها کهاهش
سرعت ران ،ساق پا با حداکثر سرعت حول محور مفصل زانو به سهمت جلهو حرکهت مهیکنهد و در لح هۀ
تماس پا با توپ تلریباً به حداکثر اکستنشن میرسد ( )0،که برای بازیکنان بزرگسال سرعت زاویههای ران در
لح ۀ تماس از  -163/03تا  030/00درجه بر ثانیه گزارش شده است ( .)02در ایهن تحلیهق ،میهزان سهرعت
زاویهای ران در لح ۀ تماس روی دو سطح از  -126/31تا  201/00درجه بر ثانیه است که با نتایج پیشگفته
مطابلت دارد.
یکی از معیارهایی که در بسیاری از مطالعات عامل تعیینکنندۀ موفلیت در اجرای شوت در ن ر گرفته شهده،
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که با داشتن سرعت زاویهای بیشتر ران در لح ۀ تماس ،احتمهاکً ضهربۀ سهریعتهری بهه تهوپ زدهانهد (.)01

حداکثر سرعت زاویهای اکستنشن مفصل زانو است که دقیلاً قبلاز تماس پا با توپ رخ مهیدههد .رابهرتس و
متکال

( )1062بین  1106/1،تا  2333/60درجه برثانیه گزارش کردند و در تحلیهق حاضهر از  1122/20تها

پا در طول شوت روی پا روی سطح باثبات و بیثبات تفاوت معنهاداری وجهود نداشهت .شهان و وسهترهوف
( )2330دو مرحلۀ مجزا برای ران پای ضربه در هنگام شوت بیان کردند :مرحلۀ اول افزایش سهرعت فلکشهن
ران و مرحلۀ دوم کاهش سرعت ران و افزایش سرعت مفصل زانو (ثبات ران) است .آنهها نتیجهه گرفتنهد کهه
میزان زاویۀ مچ پا در مرحلۀ اول ( )FSتلریباً ناچیز تغییر میکند ( .)01در لح هۀ تمهاس ،مهچ پها در بیشهترین

00
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 2362/01درجه بر ثانیه بهدست آمد که با نتایج مطالعات باک مطابلت دارد .بین میزان جابهجایی زاویهای مهچ
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میزان پالنتار فلکشن خود قرار دارد .هنگامی که مچ پا در پالنتار فلکشن بیشتری باشد ،نلطهۀ تمهاس بهه مهچ
نزدیکتر است تا به متاتارسال ( .)00مطالعات کلیس و کیتیز ( )233،نشان داد که اگر توپ با قسمت نزدیهک
به مچ پا در هنگام شوت زده شود ،توپ با سرعت خطی زیادی حرکت میکند ( .)13در لح ۀ تمهاس پها بها
این تغییر زاویه در زمانی بسیار اند رخ میدهد که باعث سرعت زاویهای پالنتار میشود ( .)13،11قیهدی و
صادقی ( )2313نیز بیان کردند که شوتهای غیردقیق که سرعت بیشهتری دارنهد ،میهزان پالنتهار بیشهتری در
ملایسه با شوتهای دقیق در لح ۀ تماس با توپ داشتند ( .)00گاکتب و همکهاران ( )2332بیهان کردنهد کهه
بازیکنان ،فلکشن زانوی مشابهی در گوشههای مختل
مختل

دروازه داشتند ،اما اکستنشن مچ پا در شوت به اهداف

درون دروازه ،در مراحل تماس و ادامۀ حرکت مهارت شوت فوتبال متفاوت بود ،که احتماکً دقت در

شوت میتواند عامل این تفاوت باشد ( .)22ازطرفی ،در پهژوهش حاضهر ،ههدف ملایسهۀ تهأثیر نهوع سهطح
تکیهگاه بر کینماتیک حداکثر شوت فوتبال است ،که نیاز به دقت زیادی ندارد؛ ازاینرو ،عهالوهبهر اینکهه بهین
میزان فلکشن زانو در لح ۀ تماس روی سطح باثبات و بیثبهات تفهاوت معنهاداری مشهاهده نشهد ،در میهزان
تغییرات زاویهای مچ پا در لح ههای تماس با توپ و ادامۀ حرکت نیز تفاوت معناداری مشاهده نشد.
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توپ ،پا تا حدی بهصورت پالنتار فلکشن تغییر شکل میدهد که ناشی از نیروی عکسالعمل تهوپ اسهت .و

در مرحلۀ ادامۀ حرکت ( )FTسرعت زاویهای ران و زانو در شوت روی سطح باثبات بیشتر از سطح بهیثبهات
بود ،اما در سطح معنادار تفاوتی مشاهده نشد .این مرحله بهمن ور حذف تدریجی نیروهای حاصهل از نوسهان
است .بهطور مشابه ،با هر حرکت بالستیک ،ادامۀ حرکت باعث انتلال بیشتر حرکت به توپ و سرعتش اسهت،
اگر ادامۀ حرکت با سرعت بیشتری انجام شود ،درنتیجه ،تهوپ بها سهرعت بیشهتری فرسهتاده مهیشهود .دوم،
اهمیت این مرحله ،کاهش احتمال آسیب به پای ضربه اسهت ( .)22،20قیهدی و صهادقی ( )1020در مرحلهۀ
ادامۀ حرکت ،تفاوت معناداری در متغیرهای زاویهای مشاهده نکردند و بیان کردند که بهدلیل سرعت زاویههای
زیاد در مراحل قبلی مهارت شوت ،در مرحلۀ  FTاین پارامترهها نیهز بیشهتر هسهتند ( .)01بنهابراین مهیتهوان
افزایش سرعت زاویهای در این مرحله را به افزایش ملادیر در مراحل قبلی نسبت داد .نتایج نشهان داد کهه در
شوت روی سطح باثبات ،سرعت توپ بهطور معنیداری بیشتر از شوت روی سطح بیثبهات اسهت .سهرعت
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پای ضربه پساز تماس با توپ ضروری است و کاهش ناگهانی آن باعث افزایش خطهر اسهترین همسهترین

توپ شاخص بیومکانیکی اصلی در تعیین ضربات موفهق اسهت کهه بهه عوامهل مختلفهی مهرتبط اسهت .ایهن
گستردگی عوامل مرتبط میتواند تفاوت نتایج مطالعات را دربارۀ سرعت توپ توجیهه کنهد .در ایهن پهژوهش
روی سطح بیثبات است .میانگین حداکثر سرعت توپ در مطالعات مختل

از  23تا  02متر بر ثانیه گهزارش

شده است ( .)21،12در مطالعۀ حاضر ،سرعت توپ از  12/06تا  20/60متر بر ثانیه گزارش شده اسهت .البتهه
متغیرهایی مانند سطح مهارت و تکنیک بازیکنان بر سرعت شوت مؤثرند ( .)12،10همچنین احتمال دارد نبود

06
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این تفاوت سرعت توپ ،احتماکً ناشی از کاهش ملادیر کینماتیکی در هر سگمنت در مراحل مههارت شهوت

1931  بهار و تابستان،11  شماره،پژوهش در طب ورزشي و فناوري

امکان ایجاد حالوهوای واقعی فوتبال در محیط آزمایشگاهی و همچنهین تفهاوت در میهزان مسهافت و زاویهۀ

[ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-17 ]
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