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Objective Football activities may be directly related to the playing position of the players on the field; so,
football players develop their specific physical characteristics based on the demands of individual positions. This study aimed to investigate the biomechanical and anthropometric variables of football players
according to the playing position.
Methods This review study reviewed Google Scholar, PubMed and Science Direct search engines for articles related to the keywords from 1996 to 2020.
Results According to the reviewed articles, it was found that biomechanical and anthropometric variables
in football players are different according to the playing position.
Conclusion It seems that biomechanical and anthropometric variables can have a direct impact on the
performance of players during the game, so special attention to these variables in the field of talent identification and selection of football players in different playing positions should be considered.

Extended Abstract

A

1. Introduction

pproximately 4.1% of the people in the
world play football, which has led to the
sport becoming very popular in various
communities. Football is a popular global sport and many studies have tried to discover the reasons
for the success of players in this popular sport [1, 2].
In recent years, football has transformed from a fascinating sport to one of the most widely accepted games in the
world, which has led coaches and players to constantly
seek new scientific approaches to better prepare for training and potential performance during competitions [3].

In football, the players are placed in certain positions to
perform their specific tasks. Both the tactics and the position of the players on the field are essential for organizing
a football match. In most studies, football players are divided into four groups: Strikers or forwards, midfielders,
defenders, and goalkeepers [4-7], who perform various
technical and tactical skills in the game [8, 9]. It has been
suggested that football sports activities may be directly
related to the position of players on the field [10-12].
Accordingly, it is not easy to identify who and in what
position can play a role in football. Today, there are so
many talents in football that due to the lack of knowledge
of coaches about their biomechanical conditions and employing them in non-specialist positions, they are either
injured or left out playing football. Football players have
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different roles such as Strikers or forwards, defenders and
playmakers, which is directly related to the position of the
players on the field. Each of these players can have different percentages of offensive, defensive and playful roles
due to different biomechanical conditions of the body.
Accordingly, sufficient knowledge of the biomechanical conditions of the players can be very helpful in better
understanding the conditions or the dominant role of the
player on the field and make the player the most efficient
on the field. Accordingly, it is hoped that by reviewing
these studies we will become more familiar with the importance of biomechanical studies in football considering
the positions of the players.

2. Methods
The study is a review of the field of biomechanical studies of football players according to the game position. For
this purpose, Google Scholar, PubMed and Science Direct search engines were used to search for articles related
to the keywords of football, football player, biomechanics, assessment, and analysis. All articles from 1996 to
2020 were reviewed (Table 1).
Initially, 428 articles were found and after reviewing
the titles and abstracts of articles, considering that the
approach of this research was related to the position of
players on the playing field, 52 articles were selected. Inclusion criteria were articles that performed biomechanical and anthropometric assessments in players according
to the game position, and exclusion criteria were articles
that did not have this trend. Then, after reviewing the full
text, 8 articles were selected considering the objectives of
the research. A total of 3 articles were selected by reviewing the sources in the 8 articles which selected and added;
finally, 11 articles were approved.

3. Results
According to the purpose of the research and considering that the results of the reviewed articles have different
aspects, the section related to the findings of this research
was presented in two parts: Anthropometric evaluations
and biomechanical evaluations.
Anthropometric assessments
Abdullah et al. (2016) in a study entitled “Relationship
Between Physical Characteristics in Performance According to Play Position, Parameters Such As Weight, Height,
Sitting Height, Fat Percentage and Body Mass Index” in
209 elite Malaysian footballers including 20 goalkeepers,
78 defenders, 71 midfielder, and 40 strikers were exam-
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ined [3]. The results of this study showed that goalkeepers
and defenders are taller and heavier than midfielders and
attackers and the fat content of goalkeepers and defenders
is higher than that of midfielders [3].
Biomechanical assessments
Jadczak et al. (2019) conducted a study on static and
dynamic analysis with respect to the game position in 101
elite footballers [19]. The tests were performed with eyes
open and eyes closed with superior and non-superior legs.
There was a significant difference in static and dynamic
balance with respect to game position. In the static balance, this difference was seen between goalkeepers and
full-backs and midfielders. In the dynamic balance, this
difference was observed between midfielders and centerbacks, goalkeepers, strikers and midfielders. Midfielders
had a better dynamic balance, and this balance was better
at the non-superior foot of the players [19].

4. Discussion and Conclusion
It has recently been suggested that the anthropometric
variables of elite footballers in different positions of the
game may be predictors that players of a certain size and
shape are appropriate for specific positions in the game
[24]. Athletes may develop specific physical characteristics based on the demands of individual positions [11].
The role of players on the field, for example speed or power
players, causes them to adjust their characteristics based on
the demands in the desired role. Accordingly, the isokinetic
strength of the muscles of football players in different positions can be different. It was observed that the static and
dynamic balance of the players also showed a significant
difference and the midfielders had a better balance [19].
As mentioned before, one of the reasons for better balance can be attributed to the distance from the center of
gravity to the ground, which can be considered logical
considering the results of anthropometric variables in relation to the short stature of midfielders compared to players in other positions.
It seems that biomechanical evaluations are very important in selecting players for different football positions on
the field, as well as identification of the football talents
sport, which leads to sufficient knowledge of players’
performance in providing specific training programs according to specific characteristics in individuals to improve the performance of players. However, the lack of
a comprehensive biomechanical evaluation, including anthropometric, kinetic, kinematic, and electromyographic
studies was observed in the studies.

Ferasat R. Investigation of Football Players. J Sport Biomech. 2021; 7(1):2-13.

Spring 2021. Vol 7. Issue 1

Table 1. Articles on biomechanical assessments of players according to game position
Researcher

Subjects

Test Protocol

Variables

Results

Tourney et al.
(2000) [28]

21 amateur male
footballers average
age 22 years

Isokinetic
strength of
knee muscles

Average concentric and eccentric
torque of quadriceps and hamstrings at angular speeds of 60,
120, and 240 degrees per second

Forwards have a higher concentric power
of the hamstring muscle

Khorasani
et al. (2009)
[20]

15 professional male
Olympic footballers
with an average age
of 20 years

Shoot on the
football foot

Angular velocity and net torque
of the lower limbs and thighs and
ball velocity

Significant difference between midfielders and defenders and attackers with
defenders in the sharpness of the lower
limb angles. There is also a significant
difference in midfield torque between
defenders, defenders and attackers.

102 professional
male footballers 2628 years old

Isokinetic
strength of
lower limb
muscles

Maximum torque peak and common functional ratio of hamstring
to quadriceps

Goalkeepers have the highest concentric
torque peak of hamstring and quadriceps
in superior and non-superior legs, and
the ratio of hamstring to quadriceps in
superior and non-superior legs was less
than normal.

Harry et al.
2017 [18]

25 20-year-old male
footballers

Vertical landing jump

Jump heights and reaction force
components

There was no significant difference in
jump height. Vertical force defenders had
a higher reaction rate, loading rate and
force reduction rate than midfielders and
attackers when landing.

Śliwowski et
al. (2017) [21]

111 elite male
footballers with an
average age of 26
years

Isokinetic
power

Torque peak and total hamstring
and quadriceps work

There is a significant difference. Goalkeepers and midfielders showed the lowest
level of isokinetic power

Jadzak et al.
(2019) [19]

101 elite male
footballers with an
average age of 23 to
26 years

Static and dynamic balance
test

Open eyes and closed eyes, superior foot and non-superior foot

Static and dynamic balance varies according to the game post. The midfielders
had a better dynamic balance, and this
balance was better at the non-superior
foot of the players.

Ruas et al.

(2015) [29]
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مقاله مروری
بررسی متغیرهای بیومکانیکی و آنتروپومتریکی بازیکنان فوتبال با توجه به پست بازی
* رسول فراست
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 .1گروه بیومکانیک ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران.

اطالعات مقاله:
تاریخ دریافت 28 :بهمن 1399
تاریخ پذیرش 30 :فروردین 1400
تاریخ انتشار 11 :خرداد 1400

کلیدواژهها:

فوتبال ،متغیرهای
بیومکانیکی ،متغیرهای
آنتروپومتریکی ،پست
بازی

هدف فعالیتهای ورزش فوتبال ممکن است به طور مستقیم در ارتباط با پست بازیکنان در زمین باشد .بر همین اساس ،فوتبالیستها
ویژگیهای فیزیکی مشخص خود را بر پایه خواستهها در پستهای فردی توسعه میدهند .هدف از این پژوهش ،بررسی متغیرهای
بیومکانیکی و آنتروپومتری بازیکنان فوتبال با توجه به پست بازی است.
روشها پژوهش حاضر از نوع مطالعات مروری است .از موتورهای جستوجوی  Google Scholar،PubMedو  Science Directبرای
جستوجوی مقاالت در ارتباط با کلمات کلیدی مورد نظر استفاده شد .همه مقاالت از سال  1378تا  1399مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها با توجه به مقاالت مورد بررسی ،مشخص شد که متغیرهای بیومکانیکی و آنتروپومتریکی در بازیکنان فوتبال با توجه
به پست بازی متفاوت است.
نتیجهگیری به نظر میرسد که متغیرهای بیومکانیکی و آنتروپومتریکی میتوانند تأثیر مستقیم بر عملکرد بازیکناندر هنگام بازیداشته
باشد .بر همین اساس ،توجه ویژه به این متغیرها در زمینه استعدادیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در پستهای مختلف قابل تأمل است.

مقدمه
تقریباً  4.1درصد از مردم در جهان به ورزش فوتبال میپردازند
که این امر باعث شده تا این ورزش به محبوبیت باالیی در
جوامع امروزی برسد .فوتبال یک ورزش محبوب جهانی است و
پژوهشهای زیادی تالش کردهاند تا ویژگیهای موفقیت بازیکنان
این رشته محبوب را کشف کنند [.]1،2
در سالهای اخیر ،بازی فوتبال از یک ورزش کام ً
ال جذاب،
به مهمترین بازیهای پذیرفتهشده و گسترده در جهان تغییر
شکل داده و باعث شده که مربیان و بازیکنان این رشته محبوب
همواره به دنبال رویکردهای علمی جدید برای آمادهسازی بهتر
در تمرینات و عملکرد بالقوه در هنگام مسابقات باشند [.]3
بازیکنان در فوتبال در پستهای مشخصی قرار میگیرند
تا وظایف خاص خود را انجام دهند .هم تاکتیک و هم پست
بازیکنان در زمین بازی برای سازماندهی مسابقه فوتبال
ضروری است.
در بیشتر پژوهشها ،بازیکنان فوتبالدر چهار گروه تقسیمبندی

میشوند :مهاجمان یا فورواردها ،هافبکها ،مدافعان و دروازهبانها
[ ،]4-7که مهارتهای تکنیکی و تاکتیکی مختلفی را با توجه به
پست بازی [ ]8، 9اجرا میکنند.
فعالیتهای ورزش فوتبال ممکن است به طور مستقیمدر ارتباط
با پست بازیکنان در زمین باشد [ ]10-12ورزشکاران ممکن است
ویژگیهای فیزیکی مشخص خود را بر پایه خواستههادر پستهای
فردی توسعه دهند [ .]11پستهای مختلف بازیکنان ،سالهاست
که موضوع مورد عالقه پژوهشگران ورزشی است [.]13، 14
عملکرد بازیکنان پستهای مختلف در مسابقات توسط
دوربینهای فیلمبرداری ثبت شده و مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفته است .پژوهشگران به دنبال این بودند که بفهمند
بازیکنان بیشتر چه فعالیتهایی در طول مسابقه انجام میدهند.
آنها متوجه شدند که بین مسافت دویدن مهاجمان ،مدافعان و
هافبکها هنگام مسابقه تفاوت وجود دارد..
تا به حال پژوهشگران به ارتباط پست بازیکنان در زمین با
عملکرد فیزیکی در زمینههای عملکرد هوازی و بیهوازی [،]15
مسافت دویدن [ ،]16پرش [ ،]17فرود [ ،]18تعادل ایستا و
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پویا [ ،]19بیومکانیک شوت فوتبال [ ]20و قدرت ایزوکنتیک
[ ،]21، 22همچنین در زمینه تعیین ویژگیهای آنتروپومتریکی
بازیکنان با توجه به پست بازی در زمین [ ]15، 17متمرکز
شدهاند.
با توجه به پژوهشهای پیشین نقش بررسیهای بیومکانیکی
در فوتبال با توجه به پست بازی بسیار میتواند حائز اهمیت باشد.
بر همین اساس ،جادزاک و همکاران ،با بررسی تعادل ایستا و
پویا در بین بازیکنان در پستهای مختلف به این نتیجه رسیدند
که تعادل ایستا و پویا با توجه به پست بازی متفاوت است و
هافبکهای میانی تعادل پویای بهتری دارند و این تعادل در پای
غیربرتر بازیکنان بهتر بود [.]19
به غیر از ویژگیهای فیزیولوژیکی متفاوت در میان پستهای
مختلف بازی ،گزارش شده است که فوتبالیستهای حرفهای با
پستهای مختلفدارای ویژگیهای مختلف آنتروپومتری از قبیل
وزن ،قد و شاخص توده بدن نیز هستند [.]23
اخیراً مشخص شده که متغیرهای خاصی نظیر سن ،وزن و
شاخص توده بدن فوتبالیستهای نخبهدر پستهای مختلف بازی
ممکن است پیشبینیکننده این باشد که بازیکنان با اندازه و شکل
مشخص ،متناسب برای پستهای خاص در بازی باشند [.]24
وانگ و همکاران ،با اندازهگیری شاخصهای آنتروپومتری در
بازیکنان با توجه به پست بازی دریافتند که تفاوت معناداری
در ویژگیهای آنتروپومتری پستهای مختلف وجود دارد.
دروازهبانها و مدافعان ،بلندترین و سنگینترین بازیکنان و
مهاجمان ،سبکترین و کوتاهترین بازیکنان هستند [.]25
بر همین اساس ،نمیتوان به سادگی تشخیص داد چه کسانی
و در چه پستی میتوانند در فوتبال ایفای نقش کنند .امروزه
استعدادهای زیادی در فوتبال وجود دارد که به دلیل عدم
شناخت کافی مربیان از شرایط بیومکانیکی آنها و بهکارگیری آنها
در پستهای غیرتخصصی یا مصدوم میشوند و یا ازدنیای فوتبال
کنار گذاشته میشوند.
بازیکنان فوتبال دارای نقشهای مختلفی مانند هجومی ،دفاعی و
بازیسازی هستند که در ارتباط مستقیم با پست بازی افراد در زمین
بازی است .هریک از این بازیکنان بهدلیل شرایط متفاوت بیومکانیکی
بدن میتوانند دارای درصدهای مختلفی از نقشهای هجومی ،دفاعی
و بازیسازی باشند که بر همین اساس ،شناخت کافی از شرایط
بیومکانیکی بازیکنان میتواند به شناخت بهتر از شرایط یا نقش غالب
بازیکن در زمین بسیار کمککننده باشد و باعث شود که بازیکن،
بیشترین کارایی را در زمین بازی از خود ارائه دهد.
بر همین اساس ،امید است که با بررسی مطالعات موجود در
زمینه مورد بحث ،با اهمیت و جایگاه بررسیهای بیومکانیکی در
فوتبال ،با توجه به پست بازی ،بیشتر آشنا شویم.
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روششناسی
این پژوهش از نوع مطالعات مروری در زمینه بررسیهای
بیومکانیکی بازیکنان فوتبال با توجه به پست بازی است .برای
این منظور از موتورهای جستوجوی پابمد ،1گوگل اسکالر 2و
ساینس دایرکت 3برای جستوجوی مقاالت در ارتباط با کلمات
soccer،s occer player،b
کلیدی  iomechanics،a ssessme
 nt،a nalysisاستفاده شد .همه مقاالت از سال  1996تا 2020
مورد بررسی قرار گرفتند.
در جستوجوی اولیه 428 ،مقاله یافت شد و پس از بررسی
عنوان و خالصه مقاالت با توجه به اینکه رویکرد این پژوهش در
ارتباط با پست بازیکنان در زمین بازی بود ،تعداد  52مقاله از بین
مقاالت انتخاب شد.
معیار ورود به این پژوهش ،مقاالتی بود که ارزیابیهای
بیومکانیکی و آنتروپومتری را در بازیکنان با توجه به پست بازی
انجام داده بودند و معیار خروج از پژوهش نیز مقاالتی بودند که
این روند را نداشتند .برای مثال ،مقاالت مربوط به بررسیهای
بیومکانیکی تجهیزات و وسایل مربوط به فوتبال و مقاالت مربوط
به بحث آسیب بازیکنان معیار خروج قرار گرفتند و از پژوهش
حذف شدند.
در ادامه ،پس از بررسی متن کامل مقاالت انتخابشده و با در
نظر گرفتن اهداف پژوهش ،تعداد هشت مقاله انتخاب شد .تعداد سه
مقاله نیز با بررسی منابع موجود در هشت مقالهای که انتخاب شده
بود ،برگزیده و به مقاالت انتخابشده اضافه شد و درنهایت مقاالت
مورد تأیید برای این پژوهش به یازده عدد رسید (تصویر شماره .)1

نتایج
با توجه به هدف پژوهش و با نظر به اینکه نتایج مقاالت مورد
بررسی جنبههای متفاوتی دارد ،بخش مربوط به یافتههای این
پژوهش در دو قسمت ارزیابیهای آنتروپومتریکی و ارزیابیهای
بیومکانیکی ارائه شد.
ارزیابیهایآنتروپومتریکی

گیل و همکاران در پژوهشی با عنوان ویژگیهای آنتروپومتری
و فیزیولوژیکی فوتبالیستهای جوان با توجه به پست بازی241 ،
فوتبالیست مرد را از نظر قد ،وزن ،درصد چربی ،تیپ بدنی و
شاخص توده بدنی بررسی کرده و گزارش دادند که ویژگیهای
مورفولوژیکی در پستهای مختلف ،متفاوت است و این تفاوت در
دروازهبانها و مهاجمان بیشتر دیده میشود.
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تصویر شماره  .1مراحل جستوجو و انتخاب مقاالت

دروازهبانها ،بلندترین و سنگینترین بازیکنان هستند و شاخص
توده بدنی آنها نیز بیشتر از بازیکنان دیگر است ،اما اختالف
معناداری مشاهده نشد .مهاجمان کمترین درصد چربی را نسبت
به دروازهبانها در تمام نواحی اندازهگیری درصد چربی دارند و
در مقایسه با مدافعان فقط در ناحیه فوقانی خاصره درصد چربی
کمتری داشتند .در رابطه با تیپ بدنی نیز مهاجمان کمترین
درصد از اکتومورفی را نشان دادند ،ولی در مقابل باالترین درصد
مزومورفی را داشتند [.]26
اسپوریس و همکاران ،پژوهشی با عنوان تفاوتهای
مورفولوژیکی در زنان فوتبالیست کروات انجام دادند که در این
پژوهش  25فوتبالیست زن حرفهای در پستهای مختلف نظیر
دروازهبان سه نفر ،مهاجم پنج نفر ،هافبک دوازده نفر و مدافع
پنج نفر مورد بررسی قرار گرفتند .قد ،وزن ،طول پا ،طول دست،
پهنای شانه ،باسن ،آرنج ،زانو و قطر بازو ،ساعد ،ران ،ساق آزمودنیها
اندازهگیری شد و نتایج به این صورت بیان شد .دروازهبانها بلندترین
و سنگینترین بازیکن با دستها و پاهای بلندتر و قطر ران بیشتر
بودند .هیچ تفاوت معناداری بین پستهای مختلف دیده نشد [.]27
مجدداً در پژوهشی ،اسپوریس و همکاران با بررسی ویژگیهای
آنتروپومتری  270فوتبالیست مرد نخبه از بیست تیم در لیگ

حرفهای کرواسی و بررسی قد ،وزن و چربی زیرپوستی آنها دریافتند
که دروازهبانها ،بلندترین و سنگینترین افرا د در تیم هستند،
مدافعان از مهاجمان و هافبکها بلندتر و هافبکها کوتاهترین
بازیکنان و کمترین درصد چربی زیرپوستی را دارند.
وانگ و همکاران با بررسی پارامترهای آنتروپومتریدر پژوهشی
با عنوان ارتباط بین ویژگیهای آنتروپومتری و فیزیولوژیکی هفتاد
ت جوان چهارده ساله را بررسی کردهاند.
نفر از پسران فوتبالیس 
آنها به این نتایج رسیدند که تفاوت معناداری در ویژگیهای
آنتروپومتری پستهای مختلف وجود دارد ،دروازهبانها و
مدافعان بلندترین و سنگینترین بازیکنان و مهاجمان سبکترین
و کوتاهترین بازیکنان هستند [.]28
عبدالله و همکاران در پژوهشی با عنوان ارتباط ویژگیهای
فیزیکی در عملکرد با توجه به پست بازی ،پارامترهایی نظیر وزن،
قد ،قد نشسته ،درصد چربی و شاخص توده بدن را در 209
فوتبالیست مرد نخبه مالزیایی شامل بیستدروازهبان 78 ،مدافع،
 71هافبک و چهل مهاجم بررسی کردند .نتایج این پژوهش
نشان داد که دروازهبانها و مدافعان ،بلندتر و سنگینتر نسبت به
هافبکها و مهاجمها هستند و درصد چربی دروازهبان و مدافعان
بیشتر از هافبکها است [( ]3جدول شماره .)1
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جدول  .1مقاالت مربوط به ارزیابیهای آنتروپومتریکی بازیکنان با توجه به پست بازی
پژوهشگر

آزمودنیها

پروتکل آزمون

متغیرها

گیل و همکاران
(]25[ )2007

 241فوتبالیست مرد 14
تا  21سال

ویژگیهای
مورفولوژیکی

قد ،وزن ،درصد چربی ،تیپ
بدنی و شاخص توده بدنی

مشاهده شد که ویژگیهای مورفولوژیکی در پستهای
مختلف متفاوت است و این تفاوت در دروازهبانها و مهاجمان
بیشتر دیده میشود

اسپوریس و
همکاران ()2009
[]27

 270فوتبالیست مرد

پارامترهای
آنتروپومتریکی

قد ،وزن و چربی زیرپوستی

دروازهبانها بلندترین و سنگینترین افراد در تیم هستند،
مدافعان از مهاجمان و هافبکها بلندتر و هافبکها کوتاهترین
بازیکنان و کمترین درصد چربی زیرپوستی را دارند

وانگ و همکاران
(]24[ )2009

 70فوتبالیست پسر 14
ساله

پارامترهای
آنتروپومتریکی

قد ،وزن و شاخص توده بدنی

تفاوت معناداری در ویژگیهای آنتروپومتری پستهای
مختلف وجود دارد ،دروازهبانها و مدافعان بلندترین و
سنگینترین بازیکنان و مهاجمان سبکترین و کوتاهترین
بازیکنان هستند

عبداهلل و همکاران
(]3[ )2016

 209فوتبالیست مرد نخبه
با میانگین سن  17سال

پارامترهای
آنتروپومتریکی

وزن ،قد ،قد نشسته ،درصد
چربی و شاخص توده بدن

ارزیابیهایبیومکانیکی

تورنی و همکاران ،در پژوهشی قدرت ایزوکنتیک عضالت زانو را
در  21فوتبالیست مرد آماتور با توجه به پست بازی بررسی کردند.
آنها در این پژوهش ،گشتاور متوسط کانسنتریک و اکسنتریک
عضالت چهارسر و همسترینگ را در بین بازیکنان در سرعتهای
زاویهای مختلف در پای برتر و غیربرتر مقایسه کردند و نتیجه
گرفتند که گشتاور متوسط عضله همسترینگ در سرعتهای
زاویهای کم و متوسط بین پستها معنادار است.
در سرعت زاویهای شصت درجه بر ثانیه عضله همسترینگ،
مهاجمان نسبت به هافبکها قدرت کانسنتریک باالتر معناداری
را در پای برتر و غیربرتر نشان دادند .در قدرت اکسنتریک در
تمام سرعتهای زاویهای بین بازیکنان تفاوت معناداری مشاهده
نشد [.]29

8

نتایج

دروازهبانها و مدافعان بلندتر و سنگینتر نسبت به هافبکها و
مهاجمها هستند و درصد چربی دروازهبانها و مدافعان بیشتر
از هافبکها است

دروازهبانها با تفاوت معناداری باالترین اوج گشتاور کانسنتریک
عضالت همسترینگ و چهارسر را در پای برتر و غیربرتر نسبت
به دیگر بازیکنان در پستهای مختلف داشتند .اوج گشتاور
اکسنتریک بین بازیکنان تفاوت معناداری نشان نداد .در نسبت
عملکردی و متداول عضله همسترینگ به چهارسر نیز تفاوت
معناداری مشاهده نشد [.]29
هری و همکاران در پژوهشی با عنوان تفاوت عملکرد بین
بازیکنان مرد فوتبال ماهر در پستهای مختلف بازی هنگام پرش
عمودی و فرود ،ارتفاع پرش و مؤلفههای نیروی عکسالعمل 25
فوتبالیست مرد را بررسی کردند .آنها گزارش کردند که هیچ تفاوت
معناداری در هیچکدام از متغیرهای مربوط به پرش بین بازیکنان
دیده نشد ،اما در متغیرهای مربوط به فرود در مؤلفههای نیروی
عکسالعمل (اوج نیروی عکسالعمل عمودی و نرخ بارگذاری و
نرخ کاهش نیرو) تفاوت معناداری مشاهده شد.

خراسانی و همکاران ،پاسخ بیومکانیکی شوت روی پای فوتبال
را در پانزده بازیکن مرد المپیکی حرفهای بررسی کردند .آنها
در این پژوهش متغیرهای کینماتیکی و کینتیکی بازیکنان در
پستهای مختلف را مقایسه کردند.

در اوج نیرو ،این تفاوت بین مدافعان با مهاجمان و هافبکها
بود و در نرخ بارگذاری فقط تفاوت بین مدافعان و هافبکها
مشاهده شد .تفاوت معنادار در نرخ کاهش نیرو نیز بین مدافعان
با هافبکها و مهاجمان دیده شد [.]18

متغیرهای کینماتیکی نشان دادند که بین هافبکها و مدافعان
و مهاجمان و مدافعان در تندی زاویهای اندام تحتانی و تندی توپ
فوتبال تفاوت معناداری وجود دارد .متغیرهای کینتیکی نیز نشان
دادند که بین هافبکها ،مدافعان و مهاجمان در گشتاور خالص
اندام تحتانی تفاوت معناداری وجود دارد [.]29

رابرت و همکاران به بررسی متغیرهای قدرت ایزوکنیتیک 111
فوتبالیست مرد نخبه در پژوهشی با عنوان مشخصههای قدرت
ایزوکنتیک با توجه به پست بازی پرداختند .آنها گزارش دادند که
در اوج گشتاور عضله همسترینگ و اوج گشتاور عضله چهارسر
بین بازیکنان تفاوت معناداری وجود دارد.

روآس و همکاران ،حداکثر اوج گشتاور و نسبت عملکردی
و متداول عضالت همسترینگ به چهارسر  102فوتبالیست
حرفهای مرد را در پژوهشی با عنوان نسبت قدرت اندام تحتانی
فوتبالیستهای حرفهای با توجه به پست بازی بررسی کردند.

دروازهبانها و هافبکهای میانی ،کمترین سطح اوج گشتاور
عضله چهارسر و اوج گشتاور عضله همسترینگ را دارا بودند .در
متغیر مجموع کار عضالت همسترینگ و چهارسر تفاوت معنادار
بود و دروازهبانها کمترین سطح را نشان دادند [.]21
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جدول  .2مقاالت مربوط به ارزیابیهای بیومکانیکی بازیکنان با توجه به پست بازی
پژوهشگر

آزمودنیها

پروتکل آزمون

متغیرها

نتایج

تورنی و همکاران
(]28[ )2000

 21فوتبالیست مرد
آماتور با میانگین
سن  22سال

قدرت ایزوکنتیک
عضالت زانو

گشتاور متوسط کانسنتریک و
اکسنتریک عضالت چهارسر و
همسترینگ در سرعت زاویهای
 120 ،60و  240درجه بر ثانیه

فورواردها از قدرت کانسنتریک عضله همسترینگ باالتری
برخوردارند

خراسانی و
همکاران ()2009
[]20

 15فوتبالیست
المپیکی مرد
حرفهای با میانگین
سن  20سال

شوت روی پای
فوتبال

سرعت زاویهای و گشتاور
خالص اندام تحتانی و ران و
سرعت توپ

هافبکهای میانی شوتهای پرقدرت و با سرعت باالتری
نسبت به مدافعان میزنند ،اما در مقایسه با مهاجمان این
اختالف معنادار نبود ،ولی هافبکها سرعت توپ بیشتری
داشتند
بین هافبکها با مدافعان و مهاجمان با مدافعان در تندی
زاویهای اندام تحتانی تفاوت معناداری وجود دارد .در گشتاور
خالص اندام تحتانی نیز تفاوت معناداری بین هافبکها،
مدافعان و مهاجمان وجود دارد

روآس و همکاران
(]20[ )2015

 102فوتبالیست
مرد حرفهای  26تا
 28سال

قدرت ایزوکنتیک
عضالت اندام تحتانی

حداکثر اوج گشتاور و
نسبت عملکردی و متداول
همسترینگ به چهارسر

دروازهبانها باالترین اوج گشتاور کانسنتریک ،همسترینگ و
چهارسر را در پای برتر و غیربرتر دارند و نسبت عملکردی
همسترینگ به چهارسر در پای برتر و غیربرتر کمتر حد نرمال
بود

هری و همکاران
(]18[ )2017

 25فوتبالیست مرد
 20ساله

پرش فرود عمودی

ارتفاع پرش و مؤلفههای نیروی
عکسالعمل

در ارتفاع پرش اختالف معناداری مشاهده نشد .مدافعان
نیروی عمودی عکسالعمل ،نرخ بارگذاری و نرخ کاهش
نیروی بیشتری نسبت به هافبکهای میانی و مهاجمان در
هنگام فرود داشتند

شلیووفسکی و
همکاران ()2017
[]21

 111فوتبالیست
نخبه مرد با میانگین
سن  26سال

قدرت ایزوکنتیک

اوج گشتاور و مجموع کار
همسترینگ و چهارسر

تفاوت معنادار وجود دارد .دروازهبانها و هافبکهای میانی
کمترین سطح قدرت ایزوکنتیک را نشان دادند

جادزاک و همکاران
(]19[ )2019

 101فوتبالیست
نخبه مرد با میانگین
سن  23تا  26سال

تست تعادل استاتیک
و داینامیک

چشم باز و چشم بسته ،پای
برتر و پای غیربرتر

تعادل ایستا و پویا با توجه به پست بازی متفاوت است.
هافبکهای میانی تعادل پویای بهتری داشتند و این تعادل
در پای غیربرتر بازیکنان بهتر بود.

جادزاک و همکاران ،پژوهشی با عنوان آنالیز استاتیک و
داینامیک با توجه به پست بازی در  101فوتبالیست مرد نخبه
انجام دادند .نحوه انجام تستها به صورت چشم باز و چشم بسته
با پای برتر و غیربرتر بود.
در تعادل ایستا و پویا با توجه به پست بازی تفاوت معناداری
وجو د داشت .در تعا دل استاتیک این تفاوت بین دروازهبانها
با مدافعان کناری و هافبکهای میانی دیده شد .در تعا دل
داینامیک این تفاوت بین هافبکهای میانی با مدافعان میانی و
کناری ،دروازهبانها ،مهاجمان و هافبکهای کناری مشاهده شد.
هافبکهای میانی تعادل پویای بهتری داشتند و این تعادل در
پای غیربرتر بازیکنان بهتر بود [( ]19جدول شماره .)2

بحث
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی متغیرهای بیومکانیکی و
آنتروپومتریکی در بازیکنان فوتبال با توجه به پست بازیکنان در
زمین بازی بود .بر همین اساس ،از کل مقاالت انتخابشده برای
این پژوهش ،پنج مقاله در زمینه متغیرهای آنتروپومتری و شش
مقاله در زمینه متغیرهای بیومکانیکی قرار گرفتند.
در رابطه با متغیرهای آنتروپومتریکی نتایج نشان داد که تفاوت
در این متغیرها در بین پستهای مختلف بازیکنان وجود دارد،
اما معنادار نیست [ ]26، 27و تعدادی از این پژوهشها نیز به
معنادار بودن این تفاوتها بین بازیکنان در پستهای مختلف
اشاره داشتند [.]3، 28
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دروازهبانها را بلندترین و سنگینترین بازیکنان با درصد چربی
بیشتر [ ]3، 26-28و هافبکها را به عنوان کوتاهترین بازیکنان و
درصد چربی کمتر معرفی کردند .در یکی از مقاالت نیز مهاجمان
را به عنوان کوتاهترین بازیکنان معرفی کردند [.]28
ص شده که متغیرهای آنتروپومتریکی
اخیراً مشخ 
فوتبالیستهای نخبه در پستهای مختلف بازی ممکن است
پیشبینیکننده این باشد که بازیکنان با اندازه و شکل مشخص،
متناسب برای پستهای خاص در بازی باشند [.]24
با توجه به نقش دروازهبانها در فوتبال به نظر میرسد که
نتایج در رابطه با اینکه آنها بلندترین و تنومندترین بازیکنان در
زمین هستند ،به درستی بیان شده باشد [ .]3، 26-28اگرچه در
تعدادی از مقاالت این تفاوت به صورت معنادار مشاهده نشده
است و همچنین به دلیل تحرک کمتر در زمین ،بیشتر بودن
درصد چربی آنها نسبت به دیگر بازیکنان در زمین و بهخصوص
هافبکهای میانی که از دوندگی بیشتری در زمین برخوردارند به
دلیل بروز تغییرات فیزیولوژیکی در آنها ،منطقی به نظر میرسد.
از نظر بیومکانیکی هر چقدر مرکز ثقل خود را به زمین
نزدیکتر کنیم ،دارای تعادل بهتری خواهیم بود و بر همین اساس
به نظر میرسد که نسبت طول قد افراد در رابطه با مسئله تعادل
تعیینکننده باشد.در نتایج مشاهده کردیم که هافبکهای میانی
کوتاهترین افراد هستند.
هافبکها به عنوان یک مهره کلیدی در زمین نقش بازیسازی
و بیشترین درگیری را دارند و حرکات پیچیدهای در زمین انجام
میدهند ،بر همین اساس اغلب از طرف مربیان به طور غریزی
بازیکنانی برای این پست انتخاب میشوند که توانایی بهتری
در حفظ تعادل خود داشته باشند و به نظر میرسد نتایج مورد
بررسی که بیان کردند هافبکها دارای کوتاهترین طول قد در
بین بازیکنان هستند دور از ذهن نباشد ،البته در مقاالت به
کوتاهی قد مهاجمان هم اشاره شده است [ ]29که دالیل بیان
شده میتواند تا حدی به این نتایج مرتبط باشد.
با بررسی متغیرهای بیومکانیکی بین بازیکنان در پستهای
مختلف در زمین بازی نتایج مختلفی از مقاالت مشاهده شد.
در رابطه با قدرت ایزوکنتیک عضالت زانو نتایج مقاالت تفاوت
معنادار را در بازیکنان پستهای مختلف نشان دادند [.]21، 29
ورزشکاران ممکن است ویژگیهای فیزیکی مشخص خود را
بر پایه خواستهها در پستهای فردی توسعه دهند [ .]11نقش
بازیکنان در زمین برای مثال ،بازیکنان سرعتی و یا قدرتی باعث
میشود که بازیکنان ویژگیهای خود را بر پایه خواستههای نقش
مورد نظر توسعه دهند.

بیشترین قدرت ایزوکنتیک را برای دروازهبانها [ ]29و در برخی
دیگر بیشترین قدرت را برای مهاجمان گزارش کردند [.]29
در بررسی شوت روی پای فوتبال [ ]29و پرش فرود عمودی
[ ،]18نتیجه گرفتند که در متغیرهای کینماتیکی و کینتیکی
بین بازیکنان در پستهای مختلف تفاوت معناداری وجود دارد.
به نظر میرسد با توجه به تفاوت در متغیرهای آنتروپومتریکی
بازیکنان در پستهای مختلف [ ،]3، 26-29تفاوت در متغیرهای
کینماتیکی و کینتیکی که متأثر از خصوصیات فیزیکی بازیکنان
است ،دور ذهن نیست .مشاهده شد که تعادل استاتیک و
داینامیک بازیکنان نیز تفاوت معناداری را نشان داده و هافبکها
از تعادل بهتری برخوردار بودند [.]19
همانطور که قب ً
ال اشاره شد یکی از دالیل تعادل بهتر را
میتوان به مقدار فاصله مرکز ثقل تا زمین نسبت داد که با توجه
به نتایج مربوط به متغیرهای آنتروپومتریکی در رابطه با کوتاهی
قد هافبکها نسبت به بازیکنان در پستهای دیگر ،میتوان نتایج
را منطقی دانست.
به هر حال ،با توجه به اینکه تعداد پژوهشهای انجامشده در
زمینه بررسی متغیرهای بیومکانیکی و آنتروپومتریکی بازیکنان
فوتبال با توجه به پست بازیکنان در فوتبال بسیار اندک است ،اما
مشاهده شد که در برخی از نتایج مقاالت ،تناقضهایی وجود دارد.
برای مثال ،در رابطه با متغیرهای آنتروپومتریکی به نظر
میرسد که دلیل اصلی این تناقضها در این متغیر تفاوتهای
ژنتیکی افراد در نژادهای مختلف باشد که به عنوان آزمودنی در
پژوهشها شرکت کردهاند.
در رابطه با تناقضهایی که در متغیرهای بیومکانیکی شاهد
آن بودیم ،میتوان دلیل آن را سطح اشتغال بازیکنان برای مثال،
حرفهای یا آماتور و همچنین سن و جنسیت افراد حاضر در
پژوهشها ذکر کرد.

نتیجهگیری نهایی
به نظر میرسد که ارزیابیهای بیومکانیکیدر انتخاب بازیکنان
برای پستهای مختلف فوتبال در زمین بازی و همچنین
استعدادیابی در این رشته ورزشی از اهمیت باالیی برخوردار باشد
که منجر به شناخت کافی از عملکرد بازیکنان در جهت ارائه
برنامههای تمرینی خاص با توجه به ویژگیهای مشخص در افراد
در جهت بهبود عملکرد بازیکنان شود.
به هر حال ،عدم انجام یک ارزیابی کامل بیومکانیکی که
شامل بررسیهای آنتروپومتریکی ،کینتیکی ،کینماتیکی و
الکترومایوگرافی باشد ،در مطالعات مشاهده شد.

بر همین اساس ،قدرت ایزوکنتیک عضالت بازیکنان فوتبال در
پستهای مختلف میتواند متفاوت باشد .البتهدر برخی از مقاالت
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مالحظات اخالقي
پيروي از اصول اخالق پژوهش

این مقاله از نوع فراتحلیل است و نمونه انسانی و حیوانی نداشته
است.
حامي مالي

این تحقیق هیچ گونه کمک مالی از سازمانهای تأمین مالیدر
بخشهای عمومی ،تجاری یا غیرانتفاعی دریافت نکرد.
مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در طراحی ،اجرا و نگارش همه بخشهای
پژوهش حاضر مشارکت داشتهاند.
تعارض منافع

بنابر اظهار نويسندگان اين مقاله تعارض منافع ندارد.
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