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چکیده
 داور و کمکداور فوتبال22 . داوران بر تعادل پویای داوران و کمکداوران مرد فوتبال ایران بود11+ هدف این پژوهش بررسی اثر برنامۀ جامع گرمکردن فیفا
) نفر گروه کنترل22 ، نفر گروه تجربی22( بدون سابقۀ آسیبدیدگی داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند و بهصورت تصادفی به گروههای تجربی و کنترل
 درحالی که گروه کنترل در طول نیمفصل روش گرمکردن معمول و سنتی خود، داوران را انجام دادند11+  گروه تجربی بهمدت هفده هفته برنامۀ.تقسیم شدند
 تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از روشهای آماری. استفاده شدY  برای ب رآورد تعادل پویای داوران در پیشآزمون و پسآزمون از آزمون تعادل،را اجرا کرد
 یافتهها نشان داد که تعادل پویا در جهتهای قدامی و خلفی داخلی و نمرۀ کلی تعادل داوران گروه تجربی.توصیفی و آزمون تحلیل واریانس صورت گرفت
 با توجه به. درحالی که درجهت خلفی خارجی تفاوت معنیداری بین گروهها مشاهده نشد،در پسآزمون در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معنیداری داشت
. داوران می تواند تعادل پویای داوران و کمکداوران فوتبال را بهبود بخشد11+  برنامۀ جامع گرمکردن فیفا،یافتههای تحقیق
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Abstract
The present study aimed to examine the effects of FIFA 11+ comprehensive warm-up program for referees
on dynamic balance among male Iranian football referees and assistant referees. Fifty-two football referees
and assistant referees who had no previous injury voluntarily participated in the present study. They were
randomly assigned into an intervention group and a control one (26 participants each group). The
intervention participants took part in a 17-week FIFA 11+ comprehensive warm-up program for referees
while the control group performed their usual warm-up trainings during a half season. In order to estimate
the dynamic balance of the referees in the pre-test and post-test, Y Balance Test was used. The collected
data were analyzed using Descriptive statistics and ANOVA. The results of the present study indicated that
the intervention and the control groups were significantly different in terms of dynamic balance in anterior
and posteromedial directions and also the referees’ overall balance score before and after the study.
However, no significant between them was observed in posteriolateral direction. According to the findings of
the present study, it can be concluded that the FIFA 11+ comprehensive warm-up program for referees could
improve the referees’ and the assistant referees’ dynamic balance.
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مقدمه

فوتبال پرطرفدارترین ورزش در جهان است؛ چه از نظر افرادی که بازی میکنند و چه افرادی که آن را تماشا
 میلیون222  محبوبیت فوتبال بهحدی افزایش یافته است که در حال حاضر حدود، در دهههای اخیر.میکنند
 در ایران نیز فوتبال با بیش از دو.)1(  میلیون داور و مربی ثبتشده در سراسر جهان وجود دارد2 بازیکن و
*. kamran_johari@ut.ac.ir

تأثير برنامۀ جامع گرمکردن فيفا  44+داوران...

میلیون بازیکن زن و مرد پرطرفدارترین ورزش است ( .)2همچنین ،براساس گزارش فدراسیون فوتبال ایران
 2666نفر داور بهطور رسمی ثبت شدهاند که از این تعداد حدود  0666نفر در لیگهای فوتبال ایران سوت
میزنند ( .)3داوری فوتبال یک شغل فیزیکی دشوار ( )0و نیازمند مهارتهای فیزیکی ،فیزیولوژیکی و درک
فنی و تاکتیکی است ،بهنحوی که داوران باید فعالیتهای گوناگونی مثل دویدن آرام و سریع به جلو ،عقب و
طرفین ،چرخیدن به اطراف و تغییرجهت را انجام دهند ( .)2اجرای ماهرانۀ این نوع فعالیتها به توانایی حفظ
تعادل در موقعیتهای گوناگونی بستگی دارد ( .)2ازآنجا که تمام این حرکات بهصورت پویا انجام میگیرند،
پایداری و تعادل ،بهویژه تعادل پویا ،در حین داوری فوتبال از اهمیت ویژهای برخوردار است ( .)7تعادل پویا،
عالوهبراینکه در اجرای بهتر مهارتهای ورزشی نقش دارد ،در کاهش احتمال آسیبدیدگی ورزشکاران ،بهویژه
آسیبهای اندام تحتانی ،نیز دارای نقش است .آزمون تعادل  1Yکه مدل اصالحشدۀ آزمون تعادل گردش روی
ستاره  )SEBT(2است ،یکی از آزمونهای رایج ارزیابی کنترل پاسچر و تعادل پویاست که تعادل را در
وضعیتهای عملکردی بررسی میکند ( .)8این آزمون تعادل پویا را به چالش بیشتری میکشد و فرد برای
کسب حداکثر تعادل (یعنی دستیابی به حداکثر فاصله تا مرکز جهات) باید دشواری زیادی را متحمل شود؛
زیرا ،عالوهبر حفظ تعادل روی یک پا ،باید قادر باشد در جهتهای خاص به حفظ تعادل بپردازد که این فشار
روایی و پایایی است که به تجهیزات مخصوص نیاز ندارد و توانایی عملکردهای حرکتی را در جهتهای
مختلف نشان میدهد .به همین دلیل ،نسبت به دیگر روشهای ارزیابی تعادل پویا مناسبتر به نظر میرسد
( .)9ازطرفی ،داور درجایگاه بیستوسومین بازیکن میدان در طول بازی فوتبال تحت فشارهای فیزیکی و
روانی زیادی است که ممکن است خطر بروز آسیب را افزایش دهد ( .)16،0بیزینی و همکاران ( )2669داوران
مرد انتخابشده برای جام جهانی  2662آلمان را تحت مطالعه قرار دادند و میانگین بروز  26/8آسیب در هر
 1666ساعت مسابقه را گزارش کردند ( .)16ویلسون و همکاران ( )2611در مطالعۀ آیندهنگر دوازده ماههای
دربارۀ داوران و کمکداوران نخبۀ ایرلندی ،به میزان بروز  8/8آسیب در  1666ساعت تمرین و  12/0آسیب
در هر  1666ساعت مسابقه دست یافتند ( .)11یگانه مطالعۀ انجامشده در ایران نیز مؤید میزان بروز آسیب
نسبتاً زیاد در داوران لیگ برتر فوتبال است .کردی و همکاران ( )2613در مطالعهای آیندهنگر ،میزان بروز
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بیشتری بر سیستم عضالنی و عصبی او تحمیل میکند ( .)8عالوهبراین Y ،یک آزمون ساده ،سریع و دارای

آسیبدیدگی داوران در طی تمرین و مسابقه را بهترتیب  0/2و  19/2آسیب در هر  1666ساعت گزارش کردند
( .)12با توجه به شیوع زیاد آسیبدیدگی داوران ،بهمنظور افزایش ایمنی و سالمتی داوران فوتبال ،جلوگیری
داوران ضروری بهنظر میرسد.
با توجه به شیوع باالی آسیبدیدگی داوران فوتبال ،فدراسیون جهانی فوتبال براساس نیمرخ آسیبهای خاص
داوران یک برنامۀ پیشگیری از آسیب فیفا  11+داوران را در مسیر برنامۀ پیشگیری از آسیب فیفا  11+در سال
2. Star Excursion Balance Test

1. Y Balance Test
2.

2
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از هدررفتن منابع مالی و نیز بازنشستگی زودهنگام آنها ،اتخاذ تدابیر پیشگیرانه جهت ممانعت از آسیبدیدگی
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 2613طراحی کرده و بسط و توسعه داده است ( )13این برنامۀ گرمکردن شامل تمرینات دویدنی ،قدرتی،
پالیومتریک و تعادلی است .با بررسی ادبیات تحقیق ،مطالعهای دربارۀ برنامۀ جامع گرمکردن فیفا  11+داوران
مشاهده نشد ،ولی برخی از تحقیقات همسو هم صورت گرفتهاند که به آنها اشاره میشود؛ وستون و همکاران
( )2612در طرح آمادهسازی سه ساله برای قبل از جام جهانی  ،2616یک برنامۀ پیشگیری از آسیب اولیه را
بهمثابۀ بخشی از روند انتخاب داوران فیفا اجرا کردند و دریافتند که میزان آسیبدیدگی داوران در طول مسابقات
جام جهانی افریقای جنوبی ( 2611و )2616در مقایسه با جام جهانی آلمان ( 2667و  )2662کاهش ( 2/9در
مقابل  26/8آسیب در هر  1666ساعت مسابقه) را نشان میدهد ( .)2همچنین ،گزارش شده است که اجرای
برنامههای پیشگیرانه از آسیبدیدگی ،مانند فیفا  ،11+بهمثابۀ بخشی از استاندارد گرمکردن قبل از تمرین،
میتواند عامل کلیدی مؤثری برای پیشگیری از آسیبدیدگی باشد ( .)10عوامل گوناگونی بر برنامۀ فیفا 11+
درجهت کاهش و پیشگیری از آسیبدیدگی بازیکنان تأثیر میگذارند؛ برای مثال ،مطالعات نشان دادهاند که
افزایش قدرت عضالت اطراف ران و زانو به کاهش آسیبدیدگی بازیکنان منجر میشود ( .)12،12مطالعات
دیگری نیز گزارش کردهاند که تمرینات فیفا  11+تأثیرات مثبتی بر شاخصهای عملکردی بازیکنان داشته است
( .)17-19بریتو و همکاران ( )2616و دانشجو و همکاران ( )2612نشان دادند که برنامۀ  11+قدرت ایزوکینتیک
اظهار کردهاند که تمرینات فیفا  11+عملکرد بازیکنان فوتسال پرتغالی را در مهارتهای پرش و چابکی و نیز
قدرت عضالت اطراف زانو را افزایش داده است ( .)19در ایران نیز زارعی ( )1391گزارش کرد برنامۀ تمرینی
جامع گرمکردن  11+میتواند عالوهبر کاهش آسیبدیدگی بازیکنان ،سبب افزایش تعادل پویا ،پرش عمودی
سارجنت و بهبود توان اندام تحتانی بازیکنان نوجوان فوتبال شود ()26؛ بنابراین ،میتوان یکی از دالیل اثربخشی
تمرینات فیفا  11+در پیشگیری از آسیبها را افزایش قدرت عضالت بازیکنان پس از استفاده از این برنامه
دانست .حال ،این پرسش مطرح است که آیا برنامۀ فیفا 11+داوران میتواند تعادل پویای داوران را افزایش دهد
تا متعاقب آن آسیبدیدگی آنها کاهش یابد؟
درباب بحث تعادل پویا و آسیبهای اندام تحتانی تحقیقات زیادی صورت گرفته است ،به طوریکه مطالعات
نشان دادهاند ضعف تعادل خطر آسیبدیدگی ورزشکاران را افزایش میدهد ( .)21مکگیون و همکاران ()2666
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عضالت اطراف زانو و ران بازیکنان فوتبال را بهبود بخشیده است ( .)17،18همچنین ،ریز و همکاران ()2613

و هری سومالیس و همکاران ( )2667در مطالعات آیندهنگر نشان دادند افرادی که دارای نوسان پاسچر و تعادل
ضعیفتری هستند ،بیشتر از افراد دارای تعادل طبیعی دچار پیچخوردگی مچ پا میشوند ( .)22،23از طرفی،
نوع آسیب غیربرخوردی در داوران فوتبال گزارش کردهاند ( .)16-12امکان دارد درصد زیاد آسیب در اندام
تحتانی بهویژه مچ پا درنتیجۀ اختالل در قدرت یا تعادل و نقص در پایداری باشد ( .)20ازاینرو ،با توجه به
اهمیت تعادل پویا در اجرای بهینۀ مهارتهای داوری و به منزلۀ یکی از فاکتورهای مهم در پیشگیری از
آسیبهای اندام تحتانی و همچنین ازآنجاییکه تمرینات تعادلی یکی از بخشهای اصلی برنامۀ جامع گرمکردن

3
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بیزینی و همکاران ( ،)2669ویلسون و همکاران ( )2611و کردی و همکاران ( )2613اسپرین مچ پا را رایجترین

تأثير برنامۀ جامع گرمکردن فيفا  44+داوران...

فیفا  11+داوران است ،الزم است تا اثربخشی برنامۀ فیفا  11+بر تعادل پویای داوران مطالعه شود؛ بنابراین،
هدف تحقیق حاضر بررسی اثر برنامۀ جامع گرمکردن فیفا  11+داوران بر تعادل پویای داوران و کمکداوران
مرد فوتبال ایران است.
روششناسی

پس از به عملآوردن موافقت و هماهنگیهای الزم با کمیتۀ داوران فدراسیون فوتبال ،در ابتدای پژوهش ازطرف
کمیتۀ داوران فدراسیون فوتبال ایران از تمام داوران و کمکداروان مرد فعال منتخب برای داوری در فصل
 1390-1392لیگهای کشور با ابالغ رسمی دعوت شد که در طول نیمفصل دوم (از بهمنماه تا خرداد )1392
در این پژوهش مشارکت کنند 22 .داور و کمکداور فوتبال ،بدون سابقۀ آسیبدیدگی در شش ماه گذشته ،از
زمان شروع تحقیق داوطلب مشارکت در این پژوهش شدند .داوران و کمکداوران داوطلب با استفاده از روش
تصادفیسازی ساده به گروههای تجربی و کنترل ( 22نفر گروه تجربی 22 ،نفر گروه کنترل) تقسیم شدند.
داوران و کمکداورانی که در گروه تجربی قرار گرفتند بهمدت هفده هفته برنامۀ  11+داور را انجام دادند،
درحالی که از داوران و کمکداوران گروه کنترل خواسته شد که در طول نیمفصل روش گرمکردن معمول خود
را حفظ کنند .قبل از آغاز تحقیق تمام داوران و کمکداوران گروه تجربی بهطور کامل تحت آموزش مستقیم
بههمراه پوستر و کتابچۀ راهنمای فارسی این تمرینات اهدا شد .تمام فعالیتهای تمرینی داوران در فرم ویژه
بهصورت روزانه توسط داوران و کمکداوران هر دو گروه ثبت و بهصورت هفتگی جمعآوری میشد .از
آزمودنیهای گروه تجربی نیز درخواست شد استفاده از برنامۀ  11+داوران را در هر جلسه (برحسب زمان به
دقیقه) در این فرم ثبت کنند .در طول نیمفصل ،بهصورت تصادفی جلسات تمرینی داوران گروه تجربی توسط
یکی از محققان بازدید میشد .هدف از این بازدیدها ،تأیید استفادۀ واقعی از برنامۀ تمرینی  11+داوران در
تمرینات بود .تمام آزمودنیها  08ساعت قبل از شروع نیمفصل دوم مسابقات و  08ساعت پس از پایان فصل
مسابقات (به فاصلۀ هفده هفته) در آزمون تعادل  Yشرکت کردند .پیشآزمون و پسآزمون داوران در زمان
مشابه از روز و در محل مرکز سنجش آکادمی ملی فوتبال ایران انجام شد.
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نویسندۀ اصلی قرار گرفتند .همچنین ،به هریک از داوران یک دیویدی حاوی فیلم کلیۀ تمرینات  11+داور

آزمون تعادل :Yاین آزمون برگرفته از آزمون تعادل ستاره است که گریبل ( )2612آن را آزمون عملکردی
معتبری برای ارزیابی تعادل پویا میداند ( .)8ضریب پایایی درونآزمونگر و بینآزمونگر برای جهتهای
بهترتیب  6/91و  6/99توسط پیلسکی گزارش شده است ( .)9در این آزمون سه جهت )قدامی ،خلفی-داخلی
و خلفی-خارجی( بهصورت  Yو با زوایای  132 ،132و  96درجه نسبت به هم قرار میگیرند .بهمنظور اجرای
این آزمون و نیز نرمالکردن اطالعات ،طول واقعی پا ،یعنی از خار خاصرۀ فوقانی قدامی تا قوزک داخلی،
اندازهگیری شد .پس از توضیحات الزم درخصوص نحوۀ اجرای آزمون توسط آزمونگر ،هر آزمودنی ششبار
آزمون را تمرین کرد تا روش اجرا را فراگیرد .قبل از شروع آزمون ،پای برتر آزمودنیها تعیین شد تا
0
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مختلف بهترتیب بین  6/82تا  6/91و  6/99و ضریب پایایی درونآزمونگر و بینآزمونگر برای نمرۀ کل

پژوهش در طب ورزشي و فناوري ،شماره  ،41پاييز و زمستان 4031

درصورتیکه پای راست اندام برتر باشد ،آزمون در خالف جهت عقربههای ساعت و اگر پای چپ برتر بود
آزمون در جهت عقربههای ساعت انجام شود .آزمودنی با پای برتر در مرکز جهتها ایستاد و با پای دیگر عمل
دست یابی را -تا آنجا که مرتکب خطا نشود (پا از مرکز ستاره حرکت نکند ،روی پایی که عمل دست یابی
انجام میدهد تکیه نکند یا نیفتد) -انجام داد و به حالت طبیعی روی دو پا بازگشت .فاصلۀ محل تماس پای
آزاد تا مرکز ،فاصلۀ دستیابی درنظر گرفته میشود (شکل  .)1هر آزمودنی هریک از جهتها را سهبار انجام
داد و درنهایت میانگین آنها محاسبه ،بر اندازۀ طول پا (برحسب سانتی متر) تقسیم و سپس در عدد  166ضرب
شد تا فاصلۀ دستیابی برحسب درصدی از اندازۀ طول پا بهدست آید .همچنین ،جهت بهدستآوردن اختالف
بین میانگین نمرات آزمون تعادل  Yدر همۀ جهتها بهصورت کلی از فرمول ذیل استفاده شد (:)9
قدامی  +خلفی خارجی  +خلفی داخلی
 =................................................................. . × 166امتیاز
 × 3طول اندام

برنامۀ تمرینی فیفا  11+داوران ( :)22این برنامه توسط سازمان  F-MARCفیفا توسعه داده شده است و سه
بخش با مجموع هجده تمرین دارد .بخش اول این برنامه شامل تمرینات دویدنی آهسته است .این قسمت از
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شکل  .4داور حين اجراي آزمون تعادل Y

برنامه هشت دقیقه طول میکشد .بخش دوم این برنامه هشت نوع تمرین با تمرکز بر تقویت عضالت مرکزی
و پاها ،تعادل و پالیومتریک /چابکی را شامل میشود .هریک از تمرینات این بخش دو سطح دشواری دارند.
همراه با تغییر مسیر به مدت  2دقیقه اختصاص داده شده است (جدول  .)1داوران و کمکداوران گروه تجربی
این تمرینات را ،که درمجموع  26دقیقه طول میکشید ،بهمنزلۀ جایگزین تمرینات گرمکردن پیش از شروع
تمرینات اصلی انجام میدادند.

2
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این بخش از تمرینات نیز  16دقیقه طول میکشد .بخش سوم برنامه نیز به تمرینات دویدنی با سرعت زیاد و
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جدول  .4تمرينات برنامۀ جامع گرمکردن فيفا  44+داوران
رسته

تمرین

شماره
بخش  :1تمرینات دویدنی آهسته

بخش  :3تمرینات دویدنی سریع

1

دویدن به سمت جلو و مستقیم

دویدن همراه با افزایش سرعت

داور/

2

دویدن همراه با چرخیدن دور یارتمرینی

دوی سرعت همراه با افزایش و کاهش سرعت

کمکداور

3

دویدن زیگزاگ با گام کوتاه از پهلو

0

دویدن سریع به سمت جلو و عقب

2

دویدن مارپیچ به سمت جلو و عقب

دوی سرعت مورب کوتاه

2

دویدن به سمت جلو و عقب همراه با چرخش

دوی سرعت مورب بلند

2

دویدن گام کوتاه از پهلو (پابوکس)

دوی سرعت مسافت کوتاه همراه با پابوکس از پهلو

2

دویدن کاریوکا

دوی سرعت مسافت بلند همراه با پابوکس از پهلو

داور وسط
کمکداور

رسته

داور وسط
کمکداور

تعادلی

1

نیمکت با جابهجایی متناوب پاها

نیمکت همراه با بلندکردن یکپا و نگهداشتن آن

2

نیمکت جانبی همراه با باال و پایینبردن لگن

نیمکت جانبی همراه با بلندکردن پا

3

پل بر روی پا همراه با جابهجایی متناوب پاها

پل بر روی یکپا

0

حرکت همسترینگ سطح مبتدی

حرکت همسترینگ سطح پیشرفته

2

حرکت ساق پا سطح مبتدی

حرکت ساق پا سطح پیشرفته

2

پرش اسکات جفتپا

جهش جفتپا

7

ایستادن تکپا همراه با حرکت پای دیگر

پرش متقاطع تکپا (پرش باکس)

8

حرکت النژ رو به جلو

پرش قیچی

7

°02حرکت النژ جانبی

°96حرکت النژ جانبی

8

پرش جانبی

دوتا پرش جانبی

تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخۀ  26و در سطح معنیداری  P≤6/62انجام شد .با
توجه به طرح تحقیق ،برای مقایسۀ امتیاز آزمون تعادل  Yدر هر کدام از سه جهت ،از آزمون آماری تحلیل
واریانس اندازههای تکراری  2×2استفاده شد .متغیر بینگروهی ،گروه (دو سطح :کنترل ،تمرین) و متغیر
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داور/کمکداور

شماره

بخش  :2-1تمرینات قدرتی ،پالیومتریک و

بخش  :2-2تمرینات قدرتی ،پالیومتریک و تعادلی

درونگروهی زمان (دو سطح :پیشآزمون ،پسآزمون) بود .گفتنی است دو داور گروه کنترل بهدلیل آسیبدیدگی
غیرمرتبط با فوتبال (یک نفر) و کاملنکردن پسآزمون (یک نفر) از فرایند تحقیق کنار گذاشته شدند .دادههای

یافتهها

ویژگیهای دموگرافیک آزمودنیهای دو گروه تجربی و کنترل در جدول  2آمده است .نتایج تحلیل واریانس
با اندازههای تکراری نشان داد که اثر تعاملی زمان (پیشآزمون و پسآزمون) بر گروه (تجربی و کنترل) در
جهتهای قدامی ( :F=2/13 ،P>6/62کمکداور  : F=0/23 ،P>6/62 -داور) ،خلفی داخلی (،P>6/62
2
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 26داور ( 22نفر تجربی 20 ،نفر کنترل) برای تجزیه و تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفت.
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 :F=2/99کمک داور  :F=2/22 ،P>6/62 -داور) و خلفی خارجی ( :F=0/70 ،P>6/62کمکداور ،P>6/62 -
 :F=2/09داور) معنیدار است .با توجه به اثر تعاملی معنیدار زمان بر گروه ،از آزمون تی زوجی برای بررسی
اختالف درونگروهی و از آزمون تی مستقل برای بررسی اختالف بینگروهی استفاده شد .آزمون تی زوجی در
گروه تجربی نشان داد که در جهتهای قدامی ،خلفی داخلی و خلفی خارجی بین امتیاز پیشآزمون و پسآزمون
تفاوت معنیداری وجود دارد .همچنین ،با استفاده از آزمون تی مستقل نشان داده شد که امتیاز پسآزمون گروه
تجربی در جهتهای قدامی و خلفی داخلی در مقایسه با پسآزمون گروه کنترل تفاوت معنیداری داشتند،
درحالیکه در جهت خلفی خارجی تفاوت معنیداری بین گروهها وجود نداشت (جدول .)3
جدول  .9ويژگيهاي دموگرافيک آزمودنيها (ميانگين ±انحراف استاندارد)
گروه تجربی

ویژگیها

گروه کنترل

سن (سال)

27/02±0/26

22/93±3/26

27/77±2/92

28/18±0/19

قد (سانتیمتر)

186/27±2/86

172/82±0/90

177/92±0/22

177/29±0/32

وزن (کیلوگرم)

70/76±2/99

76/32±2/16

73/22±2/30

73/10±0/32

شاخص توده بدنی

26/22±1/11

19/99±1/66

26/20±1/13

26/29±1/62

سابقه داوری (سال)

2±3/09

2/20±3/38

2/38±2/33

2/96±3/78

جدول  .0مقادير دستيابي (نرمال شده) در سه جهت آزمون تعادل  Yدر پيشآزمون و پسآزمون براي گروه تجربي
جهتها

داور وسط

تعامل زمان*گروه

کمک داور

پیشآزمون

پسآزمون

قدامی

92/02±0/69

97/81±0/62

)F=0/23 ،P=6/60(*¥

خلفی-داخلی

162/03±8/62

111/60±7/20

)F=2/22 ،P=6/63(*¥

167/72±8/22

خلفی-خارجی

161/10±8/66

162/67±8/27

*()F=2/09 ،P=6/618

160/63±9/22

167/29±9/12

تعادلY

99/28±2/89

160/20 ± 2/83

)F=7/76،P=6/610(*¥

161/61±2/22

162/09±2/79

تعامل زمان*گروه

پیشآزمون

پسآزمون

91/20±7/36

92/26±7/12

)F=2/13 ،P=6/62(*¥

113/39±8/78

)F=2/99 ،P=6/623(*¥
*()F= 0/70 ،P=6/60
)F=7/62 ،P=6/610(*¥

*  P≥3/3 1براي مقايسۀ پيشآزمون و پ آزمون در گروه تجربي )اختالف درونگروهي(
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داور وسط

کمک داور

داور وسط

کمک داور

 P≥3/3 1 ¥براي مقايسه پسآزمون در دو گروه تجربي )اختالف بينگروهي(

هدف این پژوهش بررسی اثر برنامۀ گرمکردن فیفا  11+داوران بر تعادل پویای داوران فوتبال ایران بود .نتایج
نشان داد که پس از انجام برنامۀ  11+داوران امتیاز آزمون تعادل  Yدر گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل
افزایش معنیداری داشت .نتایج این مطالعه با یافتههای استفان و همکاران ( ،)22( )2613دانشجو و همکاران
( )27( )2613و زارعی و همکاران ( )1391همخوانی دارد که همۀ آنها بهبود تعادل پویا را پس از اعمال برنامۀ
گرمکردن فیفا  11+گزارش کرده بودند ( .)26استفان و همکاران ( )2613دریافتند که تعادل عملکردی بازیکنان

7
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بحث

تأثير برنامۀ جامع گرمکردن فيفا  44+داوران...

جوان کانادایی ،که برنامۀ فیفا  11+را در طول یک فصل انجام دادند ،بهبود یافته است ( .)22دانشجو و همکاران
( )2613گزارش کردند که انجام برنامۀ گرمکردن فیفا  11+در مدت میانگین دو ماهه به افزایش نتایج تعادل
ایستا /پویا در بازیکنان فوتبال مرد آسیایی منجر شده است ( .)27همچنین ،نتایج مطالعۀ زارعی در بررسی اثر
برنامه  11+بر تعادل پویای بازیکنان فوتبال نشان داد که پس از  36هفته اجرای این برنامۀ نتایج گروه تجربی
در بعضی جهات آزمون ستاره نسبت به گروه کنترل افزایش معنیداری داشته است ( .)26افزایش مشاهدهشده
در نتایج آزمون تعادل  Yدر داوران و کمکداوران گروه تجربی این پژوهش را می توان ناشی از انجام برنامۀ
تمرینی فیفا  11+داوران دانست .این برنامۀ تمرینی از سه بخش تشکیل شده است که بخش دوم آن شامل انواع
مختلفی از تمرینات قدرتی ،پالیومتریک و تعادلی با دو سطح دشواری فزاینده و با تمرکز بر تقویت عضالت
مرکزی بدن و پاهاست .با توجه به اینکه گریبل و همکاران ( )2612عواملی همچون قدرت ،کنترل عصبی-
عضالنی ،حس عمقی ،ثبات مرکزی ،دامنۀ حرکتی مفاصل و انعطافپذیری را در اجرای موفق آزمون تعادل
ستاره مؤثر میدانند ( ،)8یکی از دالیل احتمالی افزایش تعادل پویا پس از انجام برنامۀ فیفا  11+داوران ممکن
است افزایش قدرت عضالت باشد .تمرینات قدرتی مانند اسکات و النژ میتوانند به بهبود قدرت عضالت
اطراف مفاصل ران ،زانو و مچ پا کمک کنند .بریتو و همکاران ( )2616و دانشجو و همکاران ( )2612نشان
افزایش میدهد ( .)17،18ازطرفی ،هیروسمالیس ( )2611نیز گزارش کرد که افزایش قدرت عضالت اندام
تحتانی میتواند سبب افزایش تعادل پویای ورزشکاران شود (.)28
تمرینات قدرتی و تقویتی عضالت ثبات مرکزی در برنامۀ  11+داوران مانند تمرینات نیمکت ،نیمکت جانبی
و پل روی یک پا در بهبود قدرت ،سطح اتکای پایدار برای حرکات پیرامونی و افزایش میزان دستیابی در آزمون
تعادل  Yمؤثرند .تسوکاگوشی و همکاران ( )2611در بررسی ارتباط بین قدرت عضالت ثبات مرکزی و تعادل
بیان کردند که قدرت عضالت ثبات مرکزی بهطور معنیداری با تعادل پویای بازیکنان مرتبط است ( .)29این
تمرینات قدرت عضالت سرینی میانی را که از عضالت ثبات مرکزی است ( ،)36افزایش میدهند .نوریس و
همکاران ( )2611اظهار کردند که فعالیت عضلۀ سرینی میانی در طی آزمون تعادلی ستاره ،در جهتهای قدامی
و داخلی بیشتر از جهتهای دیگر است ()31؛ بنابراین ،یکی از علل بهبود نتایج آزمون تعادل  Yدر جهتهای
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دادند که انجام تمرینات گرمکردن  ،11+قدرت ایزوکینتیک عضالت اطراف زانو و ران بازیکنان فوتبال را

قدامی و خلفی داخلی داوران گروه تجربی نسبت به گروه کنترل را میتوان افزایش قدرت عضالت سرینی
میانی دانست .عالوهبر افزایش قدرت عضالنی ،افزایش حس عمقی و کنترل عصبی عضالنی از دیگر اهداف
مطالعۀ کارآزمایی بالینی تصادفی دریافتند که کنترل عصبی عضالنی در بازیکنان آماتور مرد ایتالیایی پس از نه
هفته تمرینات فیفا  11+بسیار بهبود یافته (زمان پایداری سریعتر اندام تحتانی و تنه) است ( .)32اخیراً دو
مطالعۀ دیگر نیز گزارش دادند که تمرینات فیفا  11+میتواند الگوی فعالسازی عضالت اطراف لگن و تنه را
تغییر دهد و در نتیجه کنترل عصبی-عضالنی بهبود مییابد ( .)33،30تمریناتی مانند پرش اسکات ،متقاطع تکپا

8
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تمرینات فیفا  11+داوران است که بر تعادل پویای آنان نیز مؤثرند ( .)22امپلیزری و همکاران ( )2613در یک
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و قیچی ،که به بهبود هماهنگی و کنترل عصبی عضالنی میانجامد ،میتوانند در افزایش میزان دستیابی در
جهات گوناگون آزمون تعادل  Yنقش داشته باشند .تورپ و ابرسول ( )2668در بررسی عملکرد تعادل بازیکنان
فوتبالیست دانشگاهی دریافتند که بهبود در مقادیر دستیابی جهتهای خلفی و خلفی داخلی احتماالً ناشی از
بهبود در کنترل عصبی-عضالنی است ()32؛ بنابراین ،یکی دیگر از علل بیشترین بهبود نتایج در جهت خلفی
داخلی آزمون تعادل  Yداوران گروه تجربی را میتوان به بهبود کنترل عصبی-عضالنی نسبت داد.
در  ،Yقدرت عضالت احاطهکننده و عملکننده بر مفاصل و هم انقباضی آنها جهت تثبیت مفاصل اندام تحتانی
اتکاء ،دامنۀ حرکتی مناسب ،فعالیت گیرندههای عمقی و کنترل عصبی عضالنی بهمنظور حفظ تعادل هنگام
انجام عمل دستیابی و کسب بیشترین فاصله از اهمیت ویژهای برخوردار است ( .)32،37محققان بیان کردهاند
که انجام عمل دستیابی در بعضی از جهات آزمون ستاره نسبت به برخی دیگر از جهات آسانتر است ،بهویژه
جهتهای خلفی داخلی و داخلی آسانترین جهات معرفی شدهاند ،اما جهتهای قدامیخارجی و خلفی
خارجی سختترین جهاتاند ( .)8،37نتایج تحقیق حاضر نشان داد تمرینات فیفا  11+داوران در جهتهای
آسان نسبت به جهت های دیگر باعث ب یشترین بهبود تعادل پویا شده است که این نتایج با یافتههای پیگارو
( ،)38سامسون ( )39و زارعی ( ،)26که تغییرات مثبت بیشتری در امتیاز جهتهای خلفی داخلی ،قدامی داخلی
که در پسآزمون تفاوت معنیداری بین گروهها در جهت خلفی خارجی وجود ندارد .بهنظر میرسد که اثر
برنامۀ تمرینی فیفا  11+داوران بر کنترل عصبی-عضالنی و قدرت عضالت در این جهت بهاندازهای نبوده که
به بهبود فاصلۀ دستیابی مجر شود .دلیل احتمالی آن میتواند این باشد که جهت خلفی خارجی از سختترین
جهتهای انجام آزمون ستاره است .سامسون ( )39و پیگارو ( )38گزارش کردند که جهتهای خلفی خارجی
و قدامی خارجی کمترین امتیازها را در آزمون دارند .میزان دستیابی کمتر در یک جهت میتواند نشان دهندۀ
سختبودن آن یا مشکل در کنترل وضعیتی پویا باشد .عالوهبراین ،میزان دستیابی کمتر جهت خلفی خارجی
ممکن است بهعلت انعطافناپذیری و قدرت ناکافی مفصل ران برای حفظ تعادل باشد ( .)39در برنامۀ گرمکردن
فیفا  11+داوران تنها یک نوبت تمرینی برای افزایش تعادل در نظر گرفته شده است که این تمرین هم ایستادن
روی یک پا و انجام حرکت نیمدایرهای با پای آزاد فقط در جهتهای آسان است .بههمین دلیل این تمرین
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و داخلی در پسآزمون نسبت به پیشآزمون را گزارش کرده بودند ،همسو است .نتایج تحقیق حاضر نشان داد

نمیتواند سیستم پوسچرال را بهاندازه کافی در جهت خلفی خارجی درگیر کند.
مقایسۀ بینگروهی تأثیر برنامۀ گرمکردن جامع فیفا  11+داوران و برنامۀ گرمکردن معمولی بر تعادل پویای
دارد ،درحالیکه بین گروه تجربی و کنترل در جهت خلفی خارجی تفاوت معنیداری مشاهده نشد .همچنین،
نتایج مقایسۀ درونگروهی براساس مقادیر دامنۀ اختالف قبل و بعد از تمرینات نشان داد که در تمام جهات
بین گروه تجربی و کنترل در دامنۀ اختالف فاصلۀ دستیابی ،تفاوت معنیداری وجود دارد .بهطورخالصه ،با
توجه به یافتههای تحقیق ،مشخص میشود که تأثیر تمرینات برنامۀ گرمکردن فیفا  11+داوران بر تعادل پویا
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داوران فوتبال نشان داد درجهت قدامی و خلفی داخلی بین گروه تجربی با گروه کنترل تفاوت معنیداری وجود

... داوران44+ تأثير برنامۀ جامع گرمکردن فيفا

 فاکتورهایی که ممکن است در.نسبت به تمرینات برنامۀ گرم کردن معمولی بر تعادل پویا بیشتر بوده است
، تمرینات دویدنی:اثربخشی یک برنامۀ تمرینی در بهبود تعادل و پیشگیری از آسیب مؤثر باشند عبارتند از
 داوران همۀ این عوامل در11+  پالیومتریک و تعادلی که در برنامۀ گرمکردن فیفا، قدرتی،تقویت ثبات مرکزی
 مطالعات پیشین نشان دادهاند که هریک از این تمرینات در ارتقای تعادل و پیشگیری از.نظر گرفته شده است
 کنترل عصبی عضالنی و تعادل، ازآنجا که گروه کنترل برنامۀ مدونی برای ارتقای قدرت.)06،01( آسیب مؤثرند
 اثربخشی این برنامه در ارتقای عملکرد تعادلی داوران گروه تجربی را میتوان به نوع تمرینات مورد،نداشتند
، شایان ذکر است که در تعمیمپذیری نتایج این تحقیق. داوران نسبت داد11+ استفاده در برنامۀ گرمکردن فیفا
 پالیومتریک و، داوران (تمرینات قدرتی11+ بهعلت ترکیبیبودن نوع تمرینات برنامۀ جامع گرمکردن فیفا
 با توجه به اثر متفاوت هر کدام از این نوع تمرینات بر تعادل پویا، محدودیت وجود دارد؛ بنابراین،)تعادلی
.نمی توان بهصورت جداگانه اثر آن را مشخص کرد
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