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Abstract 
Training loads are important for improving performance and injury prevention. So the 

present study aimed to monitor training loads and investigate the prediction of non-contact 

injuries by parameters related to internal and external loads in a Premier League team 

during a season. 23 players of the Foulad Mobarakeh Sepahan soccer team participated in 

the study. The training load was measured using GPS and Borg’s questionnaire. The 

parameters of acute load, chronic load, internal load, acute to chronic load ratio, 

monotony, strain, and the number of non-contact injuries were calculated. Spearman and 

Pearson’s statistical tests were used to examine the relationship between variables. 

Multiple linear regressions were used to evaluate the predictability of injury through load-

related parameters. The results showed that acute load, monotony, and strain were directly 

and moderately related to non-contact injuries. However, these parameters could not 

predict non-contact injuries in soccer players. It seems that paying attention to these 

parameters can help coaches to reduce soccer non-contact injury. However, more data is 

needed in this regard. 
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Extended Abstract 

Background and Purpose 

The lower number of injuries in football players is related to success in national 

and international competitions. Therefore, injury prevention is of great 

importance (1). Accordingly, identifying risk factors for injury is a prior action to 

taking preventive measures. Training loads including internal and external loads 

have been suggested as one of the risk factors for injury in the literature (1). 

Football is becoming more developed, faster, and more aggressive than ever 

before, so football players need to be more physically fit (2). To satisfy physical 

demands, football players must be exposed to regular and appropriate training 

regimes (2), taking into account the balance between training load (volume, 

intensity, and frequency of training), and recovery (2). A low training load is not 

practical for proper functional and adaptive responses. However, excessive 

training load increases the risk of injury and disease (3). The high rate of injuries 

in professional football players shows that finding the right balance between 

training, competitions, and recovery is one of the major challenges for football 

coaches (2). Monitoring training loads can be a good approach to address this 

challenge. The goal of monitoring football players is to reduce the risk of 

overreaching, overtraining, illness, and injury (4). 

It has not yet been determined which training load is more effective in preventing 

noncontact injuries. While training loads have many derivatives, picking the right 

parameter is worthwhile. Therefore, considering the huge investments of clubs on 

athletes and the importance of preventing non-contact injury, the purpose of this 

study was to investigate the distribution of internal and external training loads and 

to examine injury prediction through parameters related to training loads of a 

Premier League football team which is in a season of competitions. 

 

Materials and Methods  

23 players of the Foulad Mobarakeh Sepahan football team participated in the 

present study. The team players were monitored for a full-time season. GPS 

device (Model SPI HPU, GPSports) was used to record the components related to 

the internal and external load. The indices used in external load monitoring were 

evaluated by training time recorded with GPS, and an RPE questionnaire with a 

10-point Borg scale for internal load monitoring. The parameters of acute load, 

chronic load, internal load, acute to chronic load ratio, monotony, strain, and the 

number of non-contact injuries were calculated and collected. Spearman and 

Pearson’s statistical tests were used to examine the relationship between variables. 
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Multiple linear regression was used to evaluate the predictability of injury through 

load-related parameters. 

 

Findings 

The results showed that acute load, monotony, and strain were directly and 

moderately related to non-contact injuries. However, these parameters cannot 

predict these injuries. No significant relationship was observed between the other 

parameters and the number of non-contact injuries. The acute to chronic load ratio 

showed that in the second, thirtieth, and forty-first weeks of the 46 weeks of 

training, the team players were at risk of injury. For 12 weeks, the players did not 

have adequate training pressure, and for 31 weeks, they were exposed to the 

appropriate training load with the least risk of injury. 

 

Conclusion  

Internal and external training loads have many derivatives that can be used to 

improve performance and prevent non-contact injuries. The results of this study 

showed that strain, monotony, and acute load can be better predictors of injury. It 

seems that paying attention to these parameters can help coaches to reduce injury. 

However, more data is needed to conclusively prove this claim and more 

considerations are needed in this regard. 

In addition, investigating the acute to chronic load ratio showed that out of 48 

weeks of training, only three weeks of acute to chronic load ratio were in the 

affected area, and in these three weeks, the amount of load was not very severe. 

Therefore, it seems very reasonable that the number of non-contact injuries during 

a season was not significant. Bowen et al. (2017) also expressed that the incidence 

of non-contact injuries increases significantly when the acute to chronic load ratio 

is 1.76 or higher. However, they were not significantly associated with the 

occurrence of injury at lower values of this ratio (5). It seems that the relationship 

between acute to chronic load ratio with non-contact injuries is important only 

when its values are high.  

Furthermore, evidence from previous research has shown that athletes who 

complete highly consistent training periods are exposed to overtraining syndrome 

with a slight difference in training load (6). In the present study, the monotony 

was approximately the same from week 6 to week 25, which could have led to 

non-contact injuries. 

Given the direct and moderate relationship between strain, monotony, and acute 

load with the incidence of non-contact injuries, attention to these parameters can 
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probably play a more effective role in predicting injuries, although more data is 

needed. Finally, due to the small occurrence of non-contact injuries in the present 

study, the results related to the monitoring of loads, especially acute training load, 

monotony, strain, and the ratio of acute to chronic load can be provided as a 

reference for trainers. 

Keywords: Football, Acute Load, Chronic Load, Monotony, Non-Contacts 

Injury 
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 مقالة پژوهشی

  گیل  میفصل ت کی شیدر فوتبال: پا  یربرخوردی غ  هایآسیبو  نیتمر یبارها 

 1ران یا یبرتر
 

 3نوبری، هادی 2عباسی، حامد 1خضریداود 

 

  ۀسندی)نو  ، تهران، ایرانیو علوم ورزش  یبدنت یپژوهشگاه ترب  ،فناوری ورزشیو    بیومکانیکگروه    ار،یاستاد.  1

 مسئول( 

، تهران،  ی و علوم ورزش  یبدنتی پژوهشگاه ترب  ،یو حرکات اصالح  یورزش   یشناسب ی گروه آس  ار،یاستاد.  2

 ایران 

 اسپانیااه اکسترمادورا، کاسارز،  اسپورت ساینس، دانشگمدرسۀ  دپارتمان فیزیولوژی،    ار،یاستاد.  3
 

                            23/11/1400تاریخ پذیرش               19/10/1400ارسال تاریخ 
 

 چکیده

بنابراین  روند؛به شمار می مهم برای بهبود عملکرد و پیشگیری از آسیب  هایشاخصبارهای تمرینی یکی از   

پارامترهای ة  وسیلبهغیربرخوردی    هایآسیب حاضر با هدف پایش بارهای تمرینی و بررسی پیشگویی    ةمطالع

  23لیگ برتری طی یک فصل انجام شد.    هایتیم  ی ازیک  هایفوتبالیستمرتبط با بارهای داخلی و خارجی در  

رکت کردند. بار داخلی  دسترس در پژوهش حاضر ش  در  صورتبهسپاهان  مبارکة  نفر از بازیکنان تیم فوتبال  

پارامترهای بار حاد،    استفاده شد.  GPSاز دستگاه    هادادهثبت    برایشد.    آوریجمعبورگ    ةناماز طریق پرسش

غیربرخوردی محاسبه    هایآسیببار مزمن، بار داخلی، نسبت بار حاد به بار مزمن، مونوتونی، استرین و تعداد  

. شد  به کار گرفتهآماری اسپیرمن و پیرسون    هایآزمونبرای بررسی ارتباط بین متغیرها  شد.    آوریجمعو  

از طریق پارامترهای مرتبط با بار استفاده شد.    از رگرسیون خطی چندگانه  بودن آسیب  گوپیش برای بررسی  

با   و استرین  مونوتونی  بار حاد،  و  هایآسیبنتایج نشان داد  ارتباط مستقیم  برخوردی  دارند  غیر  ،  متوسط 

برای    تواندمیتوجه به این پارامترها    رسدمی  نظر  بهآسیب را ندارند.    بینیپیشهرچند این پارامترها توانایی  

 مالحظات بیشتری در این زمینه الزم است. حال، بااینکمک کند  به مربیان کاهش آسیب
 

 غیربرخوردی  هایآسیبفوتبال، بار حاد، بار مزمن، مونوتونی،  واژگان کلیدی:

 
1. Email: D.khezri@ssrc.ac.ir, Daividkhezry@gmail.com 

2. Email: h.abbasi@ssrc.ac.ir 

3. Email: hnobarin@alumnos.unex.es  
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 مقدمه 
از  فوتبال  هایتیم  تیموفق  یبرا اجتناب   هایآسیب  هرچه.  (2،1)  است  یضروربسیار    ها آسیب ، 

  25)معموالً حدود  تیم را    ترینکامل  خواهند داشت تا مربیان این امکان را  کمتر باشد،    ها فوتبالیست 

.  ( 4،3) برای تمرین و مسابقات در اختیار داشته باشند  ( دهندتشکیل مینفره را  11 ی میکه ت کنیباز

کمتر  زانیو م گذاردمی یمنف ریتأث  تیم بر عملکرد ها آسیب این  گذشته نشان داده استهای پژوهش

 اریبس  بی، اجتناب از آسنیبنابرا  ؛مرتبط است  المللیبینو    یدر مسابقات مل  تیبا موفق  تیمصدوم

آسیب است.   یافتن عوامل خطرزایآسیب  پیشگیری از    هایروش   مؤثرترینیکی از    .(6،5)  استمهم  

آسیب   عوامل خطرزای  ترینمهمبارهای تمرینی شامل بارهای داخلی و خارجی از  در ادبیات پژوهش،  

 . (7) اند شدهبیان 

بازیکنان فوتبال    ؛شودمیاز گذشته    ترتهاجمیو    ترسریع،  تریافتهتکاملروز  روزبه با توجه اینکه فوتبال  

جسمانی بازیکنان فوتبال باید با  نیاز  . برای برآوردن این  ( 8)ی نیازمندند  آمادگی جسمانی بیشتربه  

اولیه  و    در نظر گرفتن تعادل بین بار تمرین )حجم، شدت، و دفعات تمرین( در  بازگشت به حالت 

برای پاسخ عملکردی و  کم  . بار تمرینی  (9،8)  ر گیرندمنظم و مناسب تمرین قرا  هایرژیممعرض  

  ها آسیب تمرینی،  بیش   خطر آسیبنیز    ازحدبیشبار تمرینی    این   وجود  با  ،تطبیقی مناسب کافی نیست

  ( 11)  مصدومدو  از    فوتبال  ایحرفهدر بازیکنان    هازیاد آسیب . میزان  (10)  دهدمیو بیماری را افزایش  

نشان    1000هر  در    ( 12)  مصدوم  4/19تا   بازی  تمرین،    دهد میساعت  بین  مناسب  تعادل  یافتن 

  پایش   . (8،13)  مربیان فوتبال است  هایچالش  ترینبزرگیکی از  بازگشت به حالت اولیه  مسابقات و  

بازیکنان فوتبال   پایش از  هدف    ،درواقعپاسخ مناسبی برای این چالش باشد.    تواند میبارهای تمرینی  

 (.14تمرینی، بیماری و آسیب است )بیشکاهش خطر فراخستگی، 

بارهای تمرین روی ورزشکاران و متعاقب آن کاهش خطر    تأثیردرک بهتری از    تواندمیتمرین    پایش

بهبود عملکرد ورزشکاران در اختیار قرار دهد ) بار    ،در این خصوص(.  15آسیب، سطح خستگی یا 

بار خارجی تقسیم   بار داخلی و  به دو بخش    یبه سطحزیستی  روانی و    های پاسخ.  شودمیتمرین 

استرس  عوامل  یا  خارجی  بار  از  داخلی  را    ازمشخص  تقاضای    کهدرحالی.  گویندمیبار  خارجی  بار 

  (. 17،16توسط بازیکنان است )  شده انجامعینی کار    گیریاندازهتوسط تمرین و    شدهتحمیلفیزیکی  

.  ( 18)  استبار داخلی    سازیکمیروش برای    تریندسترسدر    معموالًدرک ذهنی از تمرین    هایآزمون 

افزاینده    هایشتابسرعت،  شده،  طی  هایمسافت  استفاده ازبار خارجی    گیریاندازهمرسوم    هایروش از  



                                                           ...شیدر فوتبال: پا یربرخورد یغ یهاب یو آس نیتمر یبارها: خضری

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

کاهنده تغییر    و  از  هاجهت و  استفاده  با  اطالعات  این  یا    سنجشتاببه    که  ،GPS  هایدستگاهست. 

 . ( 20،19،16) در دسترس است اعتمادقابل صورتبهاینرسی مجهزند،  گرهایحس

-21)  به پیشگیری از آسیب کمک کنند  دنتوانمیبیان شده است بررسی بارهای تمرینی    باوجوداینکه

است که    حالی   دردر پیشگیری از آسیب دارد. این    مؤثرتر  ی نقش  نشده که بررسی کدام بار گفته  (،15

  پایشمفید باشد. از طرفی    تواندمیبارهای تمرینی مشتقات زیادی دارند و انتخاب پارامتر مناسب  

عملکرد    ۀشیوبارها،   افزایش  و  آسیب  وقوع  کاهش  تمرین،  بودن  بهینه  بررسی  برای    هایتیمنوین 

؛ به بررسی توزیع بارها در هیچ تیمی نپرداخته است  ایمطالعه. در کشور ما هنوز  ستورزشی در دنیا

از آسیب   هاباشگاهکالن    هایگذاریسرمایهبا توجه به    بنابراین پیشگیری  روی وزشکاران و اهمیت 

توزیع بارهای داخلی و خارجی تمرینی و بررسی پیشگویی  حاضر بررسی    ۀغیربرخوردی، هدف از مطالع

فوتبال لیگ   هایتیم  ی ازبارهای داخلی و خارجی تمرینی یک  آسیب از طریق پارامترهای مرتبط با

 برتری طی یک فصل از مسابقات است.

 

 پژوهش روش
  ±  08/6کیلوگرم، قد:    04/77  ±  16/4سپاهان )جرم:    ۀنفر از بازیکنان فوتبال تیم فوالد مبارک  23

در    یوۀبه ش(  سال  04/29  ±  34/4و سن:    مترسانتی  31/181 حاضر شرکت  پژوهش  در دسترس 

بود.  طی یک فصل کامل  تیم  تمرینات  از  درصد    80شرکت در    ،ورود به آزمونبرای  کردند. شرط الزم  

بازیکنان پس از اطالع از روند پژوهش و با اطالع مربیان تیم رضایت خود را مبنی بر شرکت در آزمایش 

حاضر  پژوهش  اخالق    ۀمصوب  . کدکردندتکمیل    راسالمت جسمانی    ۀنامپرسش  وصورت کتبی اعالم  به

IR.SSRC.REC.1399.060 است . 

مرتبط با بار    یهامؤلفه برای ثبت  .  شدندورزشکاران تیم به مدت یک فصل کامل بررسی و ارزیابی  

دستگاه    هایویژگیاستفاده شد.    GPS (Model SPI HPU, GPSports)داخلی و خارجی از دستگاه  

شامل شتاب  GPS  15  :حاضر  /    100سنج  هرتز،  ردیاب   هرتز  50  سنجمغناطیس گرم،  16هرتز 

،  مترمیلی  16×    مترمیلی  42×    مترمیلی  74  دستگاه  ۀانداز بود.  هاشتابافزایش و کاهش   ۀمحورسه 

دقت و    و دستگاه دارایمادون قرمز    صورتبه  هادادهانتقال    بود.مقاوم در برابر آب    و  گرم  56وزن  

مطالعات گذشته روایی، پایایی، دقت،    .(21)  بود (2018،  1امز یلی)تسارو، و و  زیادی قابلیت اطمینان  

 
1. Tessaro & Williams 
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درون و ضریب همبستگی  برای    زیادی  کالسیاعتبار  دراستفاده  GPSرا  گزارش پژوهش  این    شده 

 . ( 22) اندکرده

پا  های شاخص   از  یبار خارج  شی مورد استفاده در    های سرعت   ن،یزمان تمر  یرهای متغ  با استفاده 

  دنی، حداکثر سرعت دو 3  شمارۀ  طبق جدول   ی و کاهش  یشی، شتاب افزا1  جدول طبق    دن یمختلف دو

باشگاه در جلسات و مسابقات لیگ ارزیابی  استفادۀ  مورد    GPS  با استفاده ازکه    است  دنی و مسافت دو

  یکه شاخص استفاده شد ایدرجه  10یا مقیاس بورگ  RPE1ازبار داخلی  برای پایش   ،سپس . شدند

دقیقه    30)  ، بعد از سرد کردنتمرینیجلسۀ  هر  در    .(23)  استمعتبر از بار تمرینی داخلی ورزشکار  

فشار   آنکه بازیکنان بعد از ،در این مقیاس. بعد( از ورزشکاران مقیاس درک فشار تمرینی پرسیده شد

این فشارتمرینی   اعالم کردند،  تا    را  به دقیقه ضرب شد  تمرینی  زمان   2بار تمرین هر جلسه در 

ورزش کرده باشد و اعالم کند  دقیقه    70برای مثال اگر فرد در یک جلسه تمرین  ؛  (24)شود  محاسبه  

گر در  . ا420= 6×70بار تمرین آن جلسه برابر است با  ،  بوده است  6فشار تمرینی طبق مقیاس بورگ 

  در هر دو   شدهمحاسبهبار تمرین از جمع بار تمرین  محاسبۀ    ،دشمییک روز دو جلسه تمرین اجرا  

بارهای تمرین روزانه  وجممدر هر هفته    ،. سپس3شدمیجلسه محاسبه   بار تمرین   عنوانبه ع کل 

  طورمعمول به  5حاد   بار  .(32)  شودمیبار حاد هفتگی نیز در نظر گرفته  ،  این بار    .4محاسبه شد   هفتگی

شامل مسابقه و تمرین در این  و  دهد میورزشکار در طول یک هفته انجام است که  یبار تمرینحجم 

 .(32) استروزه دورۀ هفت

حجم فعالیت    ، به صورتبار مزمن  ،درواقعهفته است.  چهار  میانگین بار تمرین حاد در    6مزمن بار  

روشن از عملکرد  ای  ؛ زیرا نشانهبسیار مهم است  متغیراین  (.  23)  شودمیروز معرفی    28در    شدهانجام

 . شودمیو  شاخصی برای آمادگی بدنی ورزشکار تلقی  استتمرینات و مسابقات ورزشکار 

مثال    ؛ برایآید میبا تقسیم بار فعالیت حاد به بار فعالیت مزمن به دست   7نسبت بار حاد به مزمن 

  ( 93/0)  آمدهدستبه که جواب    شودمی  1500تقسیم بر بار کار مزمن یعنی    1400بار فعالیت حاد  

ورزشکار در بار تمرین حاد )آخرین هفته( به    دهد می. این متغیر نشان  است  (ACWR)مساوی با بار  

 
1. Rating of Perceived Exertion 

2. Session Training Load = Session RPE x Duration (minutes) 

3. Daily Training load = Sum of all Session Training Load for the Entire Day 

4. Weekly Training load = Sum of all Daily Training Load for the Entire Week 

5. Acute Workload 

6. Chronic Workload 

7. Acute: Chronic Workload Ratio 
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  بندیتقسیم .  چه سطحی قرار دارد  در  داده است  انجام)در چهار هفتۀ گذشته(  نسبت بار تمرینانی که  

  استبیانگر پیشگیری از آسیب ورزشکار به هنگام پایش و شناخت بار تمرین    1شکل شمارۀ  و  زیر  

(25). 

دارد   8/0زیر    آمدهدستبهعدد   • قرار  تمرینی  بی  معرض  در   .(52) 1ورزشکار 

بودن    فشار  مطلوب  حد  3/1الی    8/0 • خطر  معرض  در  و   .(52)2کم تمرین 

 . (25) مرز بین شدت مطلوب و مرز آسیب 4/1الی  3/1 •

از   • مصدومیت    5/1بیش  و  آسیب  مستعد   .(52) 3است غیرتماسی    های آسیبورزشکار 

 

 
 تمرینی، متعادل و در معرض آسیببی هایناحیهمقادیر نسبت بار حاد به مزمن و  -1شکل 

   

 (.10)  شودگفته میانحراف استاندارد بار هفتگی مونوتونی   به  مونوتونی:

 .( 10) نام داردبار هفتگی در مونوتونی استرین  ضربحاصل استرین:

 منظور بههمان روز   وغیربرخوردی توسط مربیان ثبت  هایآسیبتمامی  غیربرخوردی:  هایآسیب

نشان داده   2  شمارۀ  در شکل  شیوۀ پژوهش  . دیاگرام  شدمیبه تیم پژوهش گزارش    هابانکثبت در  

 شده است. 

 
1. Under Training Risk 

2. Optimal Load Risk 

3. Excessive Load 
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 وتحلیل پژوهش تجزیه بررسی و شیوۀ دیاگرام  -2شکل 

 

تمامی پارامترها غیر از  استفاده شد.    اسمیرنوف-کولموگروفاز آزمون    ها دادهبرای بررسی نرمال بودن  

. برای بررسی ارتباط بین پارامترهای با توزیع کردند میبرخوردی از توزیع نرمال پیروی  غیر  هایآسیب 

آزمون   از  غیرنرمال  توزیع  با  پارامترهای  ارتباط  بررسی  برای  و  پیرسون  آماری  آزمون  از  نرمال 

 شد  در نظر گرفته  یب همبستگی ف قدرت ضرایر برای تعریحدود زفاده شد.  ناپارامتریک اسپیرمن است

= بسیار    9/0تا    7/0؛  زیاد=    7/0تا    5/0= متوسط؛  5/0  تا    3/0= کم؛    3/0تا    1/0؛  اهمیتبی  ≤1/0: )(5)

بارهای    پارامترهایغیربرخوردی با   هایآسیب خطر    یبینپیش بررسی میزان  برای    .کامل(  ≥  9/0؛  زیاد

از آزمون رگرسیون  افزارنرمدر  ها  وتحلیل دادهتجزیه خطی استفاده شد.  چندگانۀ    داخلی و خارجی 

SPSS  انجام شد.  22نسخۀ 

 

هایافته  
 r=0.46;CI)  آسیب با مونوتونی  د نشان داد بین تعدابا تعداد آسیب  پژوهش    پارامترهای ارتباط بین  

95% [0.15 to 0.67]; P=0.00)    با استرین(r=0.48; CI 95%[0.22 to 0.68]; P=0.00  ) ارتباط معنادار
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 ;r=0.83; CI 95%[0.70 to 0.91])  مقیاس درک فشار  و تمرین    زمانمدت  بین    . همچنینداشتوجود  

P=0.00،)    بار حاد(r=0.97; CI 95%[0.94 to 99]; P=0.00  ،)  بار مزمن(r=0.45; CI 95%[0.16 to 

0.68]; P=0.00  ،)مونوتونی  (r=0.42; CI 95%[0.11 to 0.66];P=0.00)   استرین  r=0.66; CI)و 

95%[0.36 to 0.85]; P=0.00)   بین مقیاس درک فشار با بار حاد    داشت.ارتباط معنادار وجود(r=0.91; 

CI 95%[0.82 to 0.95]; P=0.00  ،)مونوتونی  (r=-0.34; CI 95% [0.03 to 0.61]; P=0.01  ) و استرین

(r=0.64; CI 95%[0.37 to 0.82]; P=0.00)    وجود معنادار  مزمن  داشتارتباط  بار  با  نیز  حاد  بار   .

(r=0.40; CI 95%[0.10 to 0.64]; P=0.00 ،)مونوتونی (r=0.46; CI 95%[0.15 to 0.70]; P=0.00)   و

داشت.  (  r=0.70; CI 95%[0.39 to 0.90]; P=0.00)  استرین مونوتونی    ،یت درنهاارتباط  با  استرین 

(r=0.72; CI 95%[0.44 to 0.90]; P=0.00 ) و نسبت بار حاد به مزمن(r=-0.38 CI 95%[-0.58 to -

0.14]; P=0.00 )(1 ۀشمار)جدول  ارتباط معنادار داشت . 

 

 همبستگی پیرسون و اسپیرمن  تحلیل -1جدول 

 مونوتونی  استرین

نسبت 

بار حاد 

 به مزمن 

بار 

 مزمن 
 بار حاد 

مقیاس 

درک  

 فشار

 زمانمدت

  تمرین

دقیقه( )  

تعداد  

 آسیب

*** 

 متغیرها

 تعداد آسیب ***  1       

      1 0.196 
  تمرین زمان مدت

دقیقه( )  

 مقیاس درک فشار  0.195 *0.831 1     

 بار حاد *0.335 *0.979 *0.908 1    

 بار مزمن  0.189 *0.454 0.239 *0.405 1   

  1 0.047 0.242-  0.241-  0.283-  0.091-  
نسبت بار حاد به  

 مزمن 

 1 0.197-  مونوتونی  *0.464 *0.423 *0.349- *0.465 0.107 

 استرین  *0.484 *0.665 *0.636 *0.706 0.165 *0.381- *0.726 1

 *= ارتباط معنادار  ***=  ضریب همبستگی اسپیرمن 
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 رگرسیون خطی چندگانه: 

غیربرخوردی نشان داد بار حاد، مونوتونی و    هایآسیبپارامترها به تعداد  همۀ  مدل رگرسیون خطی  

  هایمدل  3  شمارۀ  شکل (.F=4.97; P=0.002r ;0.34=آسیب باشند )  بینپیش  توانندمیاسترین  

 . دهد میرا نشان  برخوردیغیر   هایآسیب رگرسیونی این پارامترها با تعداد 
 

 
 غیربرخوردی  هایآسیب بینپیشتحلیل رگرسیون پارامترهای وتجزیه -3 شکل

 

هفته   46ویکم از  چهلو  ام  سیدوم،  هفتۀ  نسبت بار حاد به بار مزمن نشان داد تنها در سه    بررسی

نداشتند    ی هفته بازیکنان فشار تمرینی مناسب  12در  تمرین بازیکنان تیم در معرض خطر آسیب بودند.  

 داشتند قرار  هفته بازیکنان در معرض بار تمرینی مناسب با کمترین احتمال وقوع آسیب    31  در  و

 . (2ۀ جدول شمار)
 

 پژوهش ةموجود در پیشینهنجار نسبت بار حاد به مزمن در این پژوهش با مقایسة مقادیر  -2جدول  
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HR=  احتمال وقوع آسیب باالN =  عملکرد و خطر آسیب اندک  ۀبهیندامنۀUT =  تمرینی بیشرایط 

باط ناست  توانمیشکل  این  . از  دهدمیتوزیع بارهای حاد، مزمن و مونوتونی را نشان    4شمارۀ  شکل  

در   که  یازدهم، سی  هایهفتهکرد  و  ادوم،  با  دوم  وچهلم  حاد  تیم  بار  استمواجه  بیشترین  ، بوده 

  ششم اتفاق افتاده استوچهارم و سیوبیستدوم،    هایهفتهبیشترین میزان مونوتونی در    کهدرحالی

 (. 4ۀ شکل شمار)

 

 
 ، بار مزمن و موتونی طی یک فصل حاد  بارتوزیع  -4شکل 

 

 گیرینتیجه بحث و 

امکان    ۀمطالع با هدف بررسی  بارهای تمرینی و همچنین بررسی   بینیپیشحاضر  از طریق  آسیب 

ابتدا آزمون   ،برای ارزیابی هدف اول  . انجام شدلیگ برتر فوتبال    از  توزیع بارهای تمرینی طی یک فصل

پارامترهای   اینکهو آسیب انجام شد. با توجه به  ی پژوهش  همبستگی اسپیرمن و پیرسون بین متغیرها

طبیعی بود که   ،مشتق بار حاد هفتگی و بار داخلی بودند  ایگونه بهمرتبط با بارهای داخلی و خارجی  

اهمیت    زحائ  ۀاما نکت،  ( 1ۀ  )جدول شمار  ارتباط معنادار وجود داشته باشد پژوهش  در درون متغیرهای  

غیربرخوردی بود که نشان داد    هایآسیبمیزان وقوع  و  تمرینی    یارتباط پارامترهای مرتبط با بارها 
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ا ارتباط متوسط و مستقیم  هایآسیبسترین و مونوتونی با تعداد  بین بار حاد،  وجود   غیربرخوردی 

از آزمون رگرسیون چندگانه   اند یا خیرآسیببین  پیشاین متغیرها    اینکهبرای بررسی    ،سپس  دارد.

پارامترها   این  داد هرچند  نشان  باشند  توانند میاستفاده شد که  مرتبط  آسیب  آسیب   بینپیش  ، با 

از پارامترهای مرتبط با بار    کدامهیچ  رسد می  نظر  به  (؛ بنابراینبود  34/0در این آزمون    2R  )  نیستند

هر کدام از این پارامترها    این نکته بررسی شد که در ادامه نیز کنند. بینیپیشنتوانند وقوع آسیب را 

یک از هیچدر    2R  مقدار  که  بینی کنند را پیشغیربرخوردی    هایآسیبمیزان وقوع  توانند  تا چه می

 . (3شمارۀ )شکل  نبود توجهقابلموارد 

مرتبط   ،طرفیاز   آسیب  با  پارامترها  این  که  است  بیان شده  پژوهش  ادبیات  و  26)  انددر  از    یکی( 

پارامترها نسبت بار حاد به مزمن معرفی شده است  ترینمهم برای تفسیر  از این رو،  .  (27،26)   این 

نتایج بررسی  (.  2  ۀشمارجدول  )  پرداختیمنتایج پژوهش حاضر به بررسی نسبت بار حاد به بار مزمن  

افزایش ناحیه    این  هفته تمرین فقط سه هفته نسبت بار حاد به مزمن در  48این پارامتر نشان داد از  

این سه هفته    یافتمی نبوده است   مقدار  همو در  بنابراین،بار بسیار شدید    نظر  بهبسیار منطقی    ؛ 

( نیز 2017)  1همکارانبوون و  غیربرخوردی طی یک فصل اندک باشد.    های آسیب میزان  که    آید می

به مزمن  وقتیبیان کردند که   حاد  بار  وقوع    76/1  نسبت  باشد،  بیشتر  غیربرخوردی   هایآسیب یا 

با وقوع آسیب پیدا    ، ارتباط خاصیاین نسبت  ترپاییناما در مقادیر    یابد، میافزایش  معناداری    صورتبه

بیان کردند که بین پارامترهای مرتبط با بار و میزان   2همکاران  و  ورستافن  ،(. از طرفی 82نکردند )

بررسی ارتباط نسبت بار حاد به بار   رسدمی  نظر  به(.  8شیوع آسیب ارتباط معناداری وجود ندارد )

زمانی  هایآسیببا    مزمن فقط  آن    زحائ  غیربرخوردی  مقادیر  که  باشد  برای  زیاد  اهمیت  یا  باشد 

در ادبیات پژوهش برای بررسی ارتباط بین پارامترهای مرتبط    .شودبسیار زیادی بررسی    هایزمانمدت

تا بتوانند ارتباط معناداری    کنند تا میچندین سال ارزیابی  به مدت  را    های تیم  اصوالً  ، و آسیب  مختلف

یک فصل زمان    رسدمی  نظر  بهبنابراین    ؛(3)  غیربرخوردی کشف کنند  هایآسیب  بینیپیشبرای  

 کمی برای این بررسی است.

تمرینی بسیار یکنواختی را   هایدورهگذشته نشان داده است، ورزشکارانی که    هایپژوهششواهد در  

  .( 29)  گیرندمیتمرینی قرار  بیشبا اندکی تفاوت در بار تمرین در معرض سندروم    گذارندمیپشت سر  

که تمرینشان تناوب   هاییاسب نشان داده شده است    ایمسابقه  هایاسب مربوط به  های  پژوهشدر  

 
1. Bowen 

2. Verstappen 
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را داشته است افزایش    هر گاه. بدین معنا که  اندنشدهتمرینی  بیشدچار    ،آسان و سخت  مونوتونی 

پژوهش  نتایج    با  ها یافتهاین  مقایسۀ  . از  ( 30)  کاهش یافته است  هاآنتمرینی  بیش  هاینشانه،  یافته

یکسان بوده    تقریباً  25تا    ۀ ششحاضر از هفتپژوهش  رد که مونوتونی در  مشاهده ک  توانمیحاضر  

همچنین نشان    غیربرخوردی منجر شود.  هایآسیببه    توانستهمی(، این موضوع  4شمارۀ  است )شکل  

دارد.  توجهی  قابل  ۀرابطمونوتونی( با آسیب  ×  بار حاد )  تمرینی بارهای    استرینزیاد  داده است میزان  

  هایآسیب معناداری بیشتر دچار    طوربه  بارهای تمرینی  و بازیکان راگبی با افزایش استرین  بازاناسکیت 

پژوهش  گذشته و وجود ارتباط متوسط در    هایپژوهشنتایج  با توجه به  (.  31)اندشدهغیربرخوردی  

 در پیشگیری از آسیب مفید باشد.  تواند میتوجه به این پارامترها  رسدمی نظر بهحاضر 

دالیل پایش بارهای تمرینی داخلی و خارجی بهبود عملکرد ورزشکاران و    ترینمهماز طرفی یکی از  

بیشترین میزان عملکرد و کمترین میزان  )  متعادل تمرینیۀناحیهمچنین قرار گرفتن ورزشکار در  

بررسی توزیع بارهای داخلی و خارجی است. با توجه  پژوهش  بنابراین هدف دوم    ؛است  (وقوع آسیب

به بررسی    صرفاً پژوهش  در این  ،  با بار حاد داشت زیادی  بار داخلی ارتباط مستقیم و بسیار    اینکهبه  

که    بار مزمن نمایانگر این است  تونی پرداختیم.وآن یعنی بار مزمن و مون  ترمهمبار حاد و مشتقات  

نمودار بیان    صورتبهکه    ،حاضرپژوهش  ورزشکار طی یک ماه در معرض چه باری بوده است. نتایج  

هرچند ،  نواخت داشته استیک  یرفتار  تقریباًبار مزمن    دهدمینشان    (،4شمارۀ  شکل  )  شده است

تواند  می رینیتوزیع بارهای تمزمینۀ  میزان تغییرات در بار حاد بیشتر بوده است. نتایج این نمودار در  

به    ، درواقع  کمک کند.   به مربیان اندک با توجه  با شرایطی تمرینی    هایآسیب  تعداد  غیربرخوردی 

بارهای تمرینی    از  توانندمیمربیان    ، شدهبیان پایش  به  استفاده    عنوانبهنتایج مرتبط  مرجع علمی 

اگرچه تمرینی    احتماالً  رسدمی  نظر  به  کنند،  بارهای  برای    تنهاییبهپایش  واضح  نمایش  بیانگری 

اطالعات   بارها  پایش  کنار  آمادگی جسمانی در  فاکتورهای  بررسی  و  نباشد  آسیب  وقوع  یا  عملکرد 

 مفیدتری را ارائه دهند.
 

 پیام مقاله 
  برای بهبود عملکرد و پیشگیری از   توانمیبارهای داخلی و خارجی تمرین مشتقات زیادی دارند که  

 حاد   باراسترین، مونوتونی و    با توجه به وجود ارتباط مستقیم و متوسطاستفاده کرد.    ها آن   آسیب از

میزان وقوع   پارامترها    احتماالًغیربرخوردی    هایآسیببا  این  به  آسیب پیشگوی    در  دتوانمیتوجه 

  نیاز است.  ها از داده  حجم بیشتریبرای اثبات قطعی این ادعا به  باشند، هرچند    داشته  ریؤثرتم  ینقش
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غیربرخوردی در پژوهش حاضر نتایج مرتبط با پایش بارها    هایآسیببا توجه به وقوع اندک    ،درنهایت

 مرجع در اختیار مربیان قرار بگیرد.  عنوانبه تواندمی

 

 تشکر و قدردانی 
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از جناب آقای منوچهر   ویژهبه ،گزاریمسپاستیم که ما را در این پروژه یاری کردند  کارکناناز تمامی 

از دکتر    نهایت تشکر و قدردانی را داریم.   دریغشانبی  هایکمکبابت  مجموعه    GPSرضایی تکنسین  
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