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Introduction: The purpose of this study was to investigate the relationship between the quality
and quantity of sleep and the risk of sports injuries in teenage soccer players.
Materials and Methods: In this prospective study, 100 football players with the age range of 1621 years were followed during a season of competitions in 2019-2019. The quality and quantity
of sleep was evaluated by the questionnaire of Hooper et al. Injury data were collected using a
standardized questionnaire. The participants were divided into two groups, healthy and injured,
based on the occurrence of injury. Independent t-test was used to compare two groups and
univariate generalized estimating equation (GEE) test was used to investigate the relationship
between sleep quantity and quality with sports injuries. SPSS version 21 software was used for
data analysis. A significance level of P<0.05 was considered.
Results: The quality and quantity of sleep of injured football players was significantly lower than
that of healthy football players (P=0.03). The quality and quantity of soccer players' circadian
rhythm has a significant relationship with the incidence of sports injuries (P=0.001). The odds
ratio (OR) indicates that for each unit increase in the quality and quantity of sleep scale, the risk
of sports injuries for soccer players increases by 4%.
Conclusion: The results of the present study showed that the duration and quality of sleep are
indicators that have the ability to predict the occurrence of the risk of an athlete's injury.
Keywords: Sleep Quality, Soccer Players, Sports Injury, Adolescent.
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here is a high level of adolescent's participation in sport. Regular physical exercise has physical
and mental beneficial effects and improved overall survival. Despite these benefits, sport
participation is associated with the risk of injury. Sports injury is an integral part of sports
competition, which leads to the loss of the benefits and identity of sports participation and devoting
considerable time to injury rehabilitation. High-intensity activity, in which the athlete performs tasks
such as running, jumping, changing directions, accelerating, and decelerating, tackling, and jumping
may increase the risk of injury. Soccer is an intense sport and involves a high rate of contact with a
relatively high injury rate. Professional players who are exposed to high training and competition loads
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are at a high injury risk. In recent years, the intensity of soccer training has increased significantly,
leading to an increased risk of sports injuries. This overexposure can increase the risk of injury and,
thereby compromising physical health and athletic and professional performance. Due to the increase
in the number of competitions at the national and international level, the number of high-performance
football matches during the season is increasing. Injury prevention and athlete health care are essential
to improve team safety and improve chances of success and optimal performance.
Numerous factors may play a role in the occurrence of sports injuries, and the complexity of the
relationships between them has made it challenging for health professionals to identify the mechanisms
involved in sports injuries. In recent years, studies found that insufficient sleep may be one of the major
causes of sports injuries. Evidence from actigraphy studies and sleep questionnaires indicated that
insufficient sleep is common among athletes. Some of the reasons for inadequate sleep in athletes
include reluctance to sleep due to the priority of other sports needs and disruption of normal sleep
patterns and the circadian rhythm due to intense exercise and competition programs. In addition, the
physical pain and emotional stress created during training or competition limit the athlete's ability to
achieve adequate sleep.
Sleep pattern in adolescents is primarily influenced by social, psychological, physiological, and
environmental factors than in children and adults. Adolescents, in addition to overcrowding in
classrooms and sports and increasing use of electronic media, experience a biological sleep phase delay,
all of which lead to reduction and disruption of sleep and accumulation of sleep deficit at the end of the
week. In this population, there is a tendency for the so-called "phase shift delay", which indicates a
tendency to go to bed late, but they need to wake up early to go to school causing sleep deprivation (a
general term used to describe the state caused by inadequate quantity or quality of sleep, whether
voluntarily by choosing to go to bed for a reduced number of hours, involuntary insomnia and circadian
rhythm disorders, or due to medical sleep disorders).
Inadequate sleep stimulates mediating mechanisms that may contribute to sport injury. For example,
insufficient sleep can lead to a significant decrease in testosterone and growth hormone levels. In
addition, cortisol is released at higher concentrations only after one day of sleep disturbance. Changes
in hormone release patterns along with increased reaction time, attention deficits, and impaired visual
tracking associated with poor sleep may impair the athlete's ability to prevent injury and lead to injury.
Also, insufficient sleep has a negative effect on anaerobic capacity, cardiorespiratory endurance and
maximal muscle strength, which can delay muscle recovery following a sport activity session.
Inadequate sleep may affect the quality of the diet intake by the athlete to an extent that his/her body
composition changes. Increased reaction time and impaired attention control and visual tracking are
also associated with poor sleep. Therefore, it is possible that sleep deprivation increases the risk of
sports injuries in adolescent soccer players by influencing these factors. Despite the studies on the
effects of sleep on performance, the role of sleep deprivation in the incidence of sports injuries in
adolescent soccer players has been less focused on in the studies.
Evidence from studies indicated that adolescent athletes with sleep disorders are approximately 1.6
times more likely to experience sports-related injuries, which may be attributable to athletic
performance in sleep-deprived adolescents. However, the extent of the relationship between sleep
quality and quantity and sports-related injuries in adolescent athletes due to poor sleep is unclear.
Accordingly, the purpose of the current paper was to investigate the relationship between sleep quality
and quantity with the risk of sports injuries in adolescent soccer players.
Materials and Methods
In this prospective study, 100 soccer players aged 16-21 years were tracked in the 1399-1400 season.
The players were divided into two groups, healthy and injured soccer players, based on the occurrence
of injury. Sleep quality and quantity were assessed before each match using Hooper et al.’s
questionnaire. The injury-related data were collected by a standardized questionnaire. An independent
samples t-test was used to compare the two groups, and Univariate Generalized Estimation Equation
(GEE) test was used to investigate the relationship of quantity and quality of sleep with sports injury.
SPSS v.21 was used for data analysis. The significance level was set at p≤ 0.05.
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Result
Sleep quality and quantity in injured soccer players were significantly lower than those of the healthy
soccer players (p=0.03). The quality and quantity of circadian rhythm in soccer players were
significantly related to sports injuries (p=0.001). The OR rate (odds ratio) indicates that for each unit
increase in sleep quality and quantity score, the risk of sports injuries increases by 4%.
Conclusion
The results of the present study showed that the quality and quantity of sleep can predict the occurrence
of sports injuries. Injury risk prediction has important implications in injury prevention. This
information should be collected regularly and be available to the team coach. Any sports injury,
regardless of severity, has consequences for the medical staff, fitness coach, team coach, and the club.
The results of this study offer new insights for monitoring and optimizing the sleep quality and quantity
in soccer players. It also highlights the importance of frequent monitoring of the quantity and quality of
sleep to minimize the risk of injury in professional soccer players.
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چکیده
مقدمه :هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط کیفیت و کمیت خواب با خطر آسیبهای ورزشی در فوتبالیستهای نوجوان بود.
مواد و روشها :در این مطالعه آیندهنگر 144 ،بازیکن فوتبال با محدوده سنی  18-21سال طی یکف صل از م سابقات در سال
 1388-1444پیگیری شدند .کیفیت و کمیت خواب ،بهوسیله پرسشنامه هوپر و همکاران ارزیابی شد .دادههای مربوط به آسیب با
ا ستفاده از یک پر س شنامه ا ستاندارد جمعآوری شد .شرکتکنندهها بر ا ساس وقوع آ سیب به دو گروه سالم و مبتالبه آ سیب
تقسیمبندی شدند .برای مقایسه دو گروه از آزمون  tمستقل و برای بررسی رابطه بین کمیت و کیفیت خواب با آسیبهای ورزشی
آزمون معادله تخمین تعمیمیافته تک متغیره ) (GEEاستتتفاده شتتد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSنستتخه 21
استفاده شد .سطح معنیداری  P ≥4/40در نظر گرفته شد.
نتایج :کیفیت و کمیت خواب فوتبالی ستهای آ سیبدیده بهطور معنیداری کمتر از فوتبالی ستهای سالم بود ( )P=. 4/43و
کیفیت و کمیت ریتم شبانهروزی فوتبالی ستها با بروز آ سیبهای ورز شی ارتباط معنیداری دارد ( .)P=. 4/441برر سی ن سبت
شانس ( )ORنیز حاکی از آن است که به ازای هر واحد افزایش امتیاز مقیاس کیفیت و کمیت خواب خطر بروز آسیبهای ورزشی
برای فوتبالیستها  %4افزایش مییابد.
نتیجهگیری :نتایج مطالعه حا ضر ن شان داد که مدتزمان و کیفیت خواب شاخصهایی ه ستند که توانایی پیشبینی وقوع خطر
آسیب ورزشکار را دارند.
کلمات کلیدی :کیفیت خواب ،فوتبالیست ،آسیب ورزشی ،نوجوان.
*نوی سنده م سئول :شهابالدین باقری ،ا ستادیار ،گروه علوم ورز شی ،مجتمع آموزش عالی نهاوند ،دان شگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران.
تلفن ،4868168728482 :ایمیلz.akhavi@uma.ac.ir :
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مقدمه
توانایی ورزشتکار را برای رستیدن به خواب مناستب 4محدود میکند
[ .]11خواب ناکافی باعث تحریک مکانیسمهای واسطهای می شود که
ممکن ا ست در بروز آ سیب نقش دا شته با شد .بهعنوانمثال ،خواب
ناکافی تنها بعد از یک هف ته منجر به کاهش قابل توجه ستتتطح
تستوسترون در مردان می شود [ .]12عالوه بر این 124 ،دقیقه بعد از
شتتروع خواب غلظت پالستتمایی هورمون رشتتد  (GH)0به اوج خود
میر سد و زمانی که خواب مختل می شود ،سطوح  GHکاهش پیدا
میکند [ .]13کورتیزول بهعنوان یک هورمون کاتابولیک ،تنها بعد از
یک روز اختالل خواب با غلظتهای باالتری ترشح می شود [ .]14این
تغییرات در الگوهای ترشتتح هورمونی همراه با اختالل خواب ممکن
است یکپارچگی عضالت اسکلتی را مختل کند و منجر به آسیب شود.
همچنین ،خواب ناکافی تأثیر منفی بر توان بیهوازی ،ا ستقامت قلبی
–تنف سی [ ]18 ,10و حداکثر قدرت ع ضالنی [ ]17دارد و ریکاوری
عضتتالت را به دنبال یک جلستته فعالیت ورزشتتی به تأخیر میاندازد
[ .]17عالوه بر آن ،خواب ناکافی ممکن استتت کیفیت دریافت رژیم
غذایی را به حدی تحت تأثیر قرار دهد که ترکیب بدنی ورزشکار دچار
تغییر شود [ .]16افزایش زمان واکنش [ ،]18اختالل در کنترل توجه
و اختالل در ردیابی بصتتری [ ]24نیز با خواب نامطلوب در ارتباط
استتت؛ بنابراین ،این امکان وجود دارد که کمخوابی از طریق تأثیر بر
این موارد خطر بروز آ سیبهای ورز شی را در فوتبالی ستهای نوجوان
افزایش دهد.
الگوی خواب نوجوانان نستتبت به کودکان و بزرگستتاالن تحت تأثیر
عوامل اجتماعی ،روانی ،فیزیولوژیکی و محیطی بی شتری قرار میگیرد
[ .]21بهعنوانمثال ف شردگی کالسهای مدر سه و تمرینات ورز شی
[ ،]22استفاده بیشتر از رسانههای الکترونیکی [ ]23و تأخیر فاز خواب
بیولوژیکی 8مرتبط بتتا نوجوانی ]24[،همگی مواردی هستتتتنتتد کتته
7
میتوانند منجر به کوتاه شدن و اختالل خواب و تشدید بدهی خواب
در انتهای هفته شتتتوند [ .]20این کمبود خواب میتواند از دیدگاه
عملکرد ورزشی و آکادمیک نگرانکننده باشد.
شواهد حاصل از مطالعات نشان میدهد که ورزشکاران نوجوان مبتالبه
اختالالت خواب بی شتر در معرض آ سیبهای مرتبط با ورزش ه ستند
که ممکن ا ست به عملکرد ورز شی در نوجوانان کمخواب ن سبت داده
شود .بااینحال ،میزان ارتباط بین کیفیت و کمیت خواب و آسیبهای
مربوط به ورزش در نوجوانان ورزشکار به دلیل خواب ضعیف نامشخص
ا ست .بر این ا ساس ،هدف مقاله حا ضر برر سی رابطه بین کیفیت و
کمیت خواب با خطر آ سیبهای ورز شی در فوتبالی ستهای نوجوان
بود.

اگرچه م شارکت در فعالیتهای ورز شی ازنظر سالمتی فواید متعددی
دارد ،با خطر آستتیبدیدگی نیز همراه استتت و آستتیب ورزشتتی جزء
الینفک رقابتهای ورزشی به شمار میرود [ .]1شرکت در یک برنامه
تمرینی با شتتدت باال که در آن ورزشتتکار در طول بازی فعالیتهایی
مانند پرش ،تغییر ناگهانی در جهت ،دویدن و کاهش ستترعت انجام
میدهد ممکن ا ست خطر ابتال به آ سیب را افزایش دهد [ .]2این امر
منجر به تحمیل هزینههای درمانی ،کاهش زمان حضتتتور در میدان
ورزشی و افزایش خطر آسیبهای جدید می شود .ورزشکاران تفریحی
و رقابتی طیف و سیعی از آ سیبهای ا ستخوانی و بافت نرم ،لیگامانی،
تاندون و ع صبی را متحمل می شوند که نا شی از ترومای م ستقیم یا
استتترسهای مکرر استتت [ .]3 ,1فوتبال ،بهویژه نوع حرفهای آن با
آسیبهای زیادی همراه است [ .]4بازیکنان حرفهای در طول سال در
معرض تمرین و م سابقات سنگین قرار میگیرند .این م سئله میتواند
منجر به افزایش بروز آسیب شود که سالمت جسمانی ،عملکرد ورزشی
و همچنین حرفهای ورزشکاران را به خطر میاندازد [ .]4طی سالهای
اخیر شدت فعالیت بدنی در فوتبال بهطور قابلمالحظهای افزایشیافته
ا ست و همین مو ضوع منجر به افزایش خطر آ سیبهای ورز شی شده
ا ست .با توجه به برقراری م سابقات در سطح ملی و بینالمللی ،تعداد
مسابقات در طول فصل در فوتبال در حال افزایش است [ .]0پیشگیری
از آسیب و مراقبت از سالمت ورزشکاران در جهت ارتقای ایمنی برای
تیمهای ورزشتتی در دستتتیابی به موفقیت بیشتتتر و عملکرد مطلوب
ضروری به نظر میرسد [.]8
یکی از مهمترین مراحل پیشگیری از آسیبهای ورزشی شناخت علت
یا عوامل خطر بروز آ سیبهای ورز شی ا ست [ .]6 ,7عوامل متعددی
ممکن ا ست در بروز آ سیب ورز شی نقش دا شته با شد که پیچیدگی
روابط بین آنها ،شنا سایی مکانی سمهای بروز این آ سیبها را برای
متخصصان حوزه سالمت دچار چالش کرده است [ .]6 ,7غالباً عوامل
خطر آستتیبهای ورزشتتی به دودستتته درونی( 1مرتبط با شتتخص) و
بیرونی( 2مرتبط با محیط) طبقهبندی میشتتود [ .]1عوامل درونی با
ویژگیهای فردی ورز شکار مانند سن ،جن سیت ،قومیت ،خ صو صیات
جسمانی ،روانی و شخصیتی در ارتباط است ،اما عوامل بیرونی شامل
حجم تمرین (دفعات ،مدتزمان و شتدت) ،ستطح تمرین ویژگیهای
کفش و ستتایر عواملی استتت که به ورزشتتکار مربوط نمیشتتود .نتایج
مطالعات در سالهای اخیر ن شان داده ا ست که خواب ناکافی ممکن
است یکی از دالیل بروز آسیبهای ورزشی باشد [ .]8شواهد حاصل از
مطالعه اکتیگرافی 3و پرستتشتتنامههای ویژه خواب نشتتان میدهد که
خواب ناکافی در بین ورزشتتکاران شتتایع استتت [ .]8از دالیل خواب
ناکافی در ورزشکاران میتوان به بیمیلی به خواب و اختالل در الگوی
خواب طبیعی و ریتم شتبانهروزی اشتاره داشتت که به علت تمرینات
شدید و ف شردگی م سابقات ایجاد می شود [ .]14عالوه بر این ،درد
جسمی و استرس عاطفی ایجادشده در طول تمرینات یا مسابقات نیز

پژوهش حا ضر از نوع مطالعات آیندهنگر ا ست .جامعه آماری پژوهش
حا ضر را فوتبالی ستهای شهر ستان سنندج در دامنه سنی  18تا 21

1

5

2

6

مواد و روشها

. Intrinsic factors
. Extrinsic factors
3 . Actigraphy
4 . Restorative sleep
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سال تشکیل میدهد .نمونه آماری پژوهش حاضر را  144فوتبالیست
نوجوان ت شکیل داد که این افراد به شیوه نمونهگیری در د سترس از
جامعه آماری از تاریخ  1388/3/21تا  1444/2/24انتخاب شدند .ابتدا
مجوزهای الزم جهت همکاری تیمهای ورزشتتی و اداره کل ورزش و
جوانان ا ستان ،مو س سه آموزش عالی محل تح صیل و هیئت فوتبال
اخذ شتتد .طی جلستتهای با مربیان و بازیکنان اهداف و روند مطالعه
تشریح شد .تمام بازیکنان با فرایند ارزیابیها و نحوه تکمیل پرسشنامه
کامالً آشتنا شتدند .ستپس رضتایتنامه آگاهانه بهصتورت کتبی برای
ح ضور در پژوهش دریافت گردید .تمام آزمودنیها پر س شنامه ارزیابی
پزشکی را تکمیل کردند و بر اساس معیارهای ورود و خروج از مطالعه
در فرایند پژوهش ح ضور پیدا کردند .معیارهای ورود شامل ،جن سیت
مرد ،سن  18تا  21سال ،سابقه ورز شی بی شتر از یک سال ،ر ضایت
والدین و مربی جهت شرکت در مطالعه بود .معیارهای خروج از مطالعه
شامل عدم تمایل به شرکت در مطالعه و غیبت بی شتر از  0جل سه در
طول مطالعه بود [ .]28 ,8ستتپس ،اطالعات جمعیت شتتناختی مانند
قد ،وزن ،سطح بازی ،پست بازی ،مدتزمان و تعداد جلسه تمرین در
هفتتته ،گرم کردن و استتتتفتتاده از تجهیزات محتتافظتی برای هر
شرکتکننده ثبت شد .شرکتکنندهها یک پرسشنامه آسیب شناسی
نیز تکمیل کردند تا اطالعات کافی در رابطه باستتابقه آستتیبدیدگی
قبلی در د ست با شد .دادههای مربوط به کیفیت و کمیت خواب ،قبل
از هر مستتابقه و تا زمانی که بازیکن دچار آستتیب شتتود جمعآوری
میشتد .در این مرحله ،با استتفاده از تجزیهوتحلیل "مدل بقا ،"6این
8
بازیکن از جمعآوری اطالعات بی شتر حذف می شود تا از تکرار کاذب
اطال عات جلوگیری شتتتود ( به عنوان م ثال ،ستتتوگیری ناشتتتی از
اندازهگیریهای مکرر بر روی همان بازیکن) [ .]4جلستتتات تمرین،
مدتزمان هر جلستته تمرینی و زمان مستتابقه توستتط مربیان تیم به
محقق اطالعرسانی می شد .در صورت آسیبدیدگی ورزشکار مراتب از
طریق خود ورز شکار ،مربی و یا پز شک تیم به محقق اطالعر سانی و
متعاقب آن پرستتشتتنامه مربوطه برای وی ارستتال میشتتد .اطالعات
تحقیق شامل موارد شرح داده شده بهجز جل سه اول در دیگر جل سات
به صورت آنالین جمعآوری شدند .در پایان جمعآوری ،تمام اطالعات
در فرم های مربوط به ث بت اطال عات ،مستتتت ند می شتتتتد تا در
تجز یه وتحل یل های آ ماری تحقیق مورداستتتت فاده قرار گیرد .هن گام
تجزیهوتحلیل آماری ،شتترکتکنندههای تحقیق بر استتاس اینکه طی
مدت مطالعه دچار آ سیب شدهاند یا نه به دو گروه سالم و آ سیبدیده
تقسیمبندی شدند.

ارزیابی آسیبهای ورزشی
پس از جمعآوری دادههای آ سیب ،ثبت آ سیبها تو سط محقق و با
همکاری ورزشکار و مربی انجام شد .در مطالعه حاضر منظور از آسیب:
آسیبی که طی مسابقه یا تمرینات فوتبال رخ میدهد و منجر به عدم
حضتتور بازیکن در جلستته تمرین یا مستتابقه بعدی میشتتد .آستتیب
تروماتیک بهعنوان آسیبی تعریف می شود که به صورت ناگهانی با یک
علت م شخص رخ دهد و آ سیب نا شی از پرکاری ،آ سیب نا شی از ریز

آ سیبهایی ا ست که بهمرورزمان و بدون علت واحد و در اثر ا ستفاده
بیشازحد به وجود میآید .محل ،نوع ،مکانی سم و شدت آ سیب ثبت
میشتتد .تا زمانی که متخصتتص پزشتتکی اجازه شتترکت در تمرین یا
مسابقه را تأیید نمیکرد ،بازیکن مصدوم محسوب میشود [ .]28طبق
گفته فولر و همکاران شتتدت آستتیب بر استتاس روزهای عدم حضتتور
بازیکن در تمرین یا بازی درجهبندی میشد 3-1 :روز (حداقل آسیب)،
 7-4روز (آسیب خفیف) 26-6 ،روز (آسیب متوسط) و بیشتر  26روز
(آسیب شدید) [.]28

ارزیابی کیفیت و کمیت خواب
برای ارزیابی کیفیت و کمیت خواب از پرستتشتتنامه هوپر و همکاران
استفاده شد .برای تکمیل این پرسشنامه ورزشکار باید قبل از هر بازی
این پرسشنامه را تکمیل میکرد .این پرسشنامه دارای  4آیتم میباشد
که هر یک از این پارامترها به صورت جداگانه با استفاده از یک مقیاس
رتبهای از  1تا  7اندازهگیری شد :از "بسیار خوب" (بهعنوانمثال نقطه
 )1تا "ب سیار بد" (بهعنوانمثال نقطه  .)7در این مقیاس امتیاز باالتر
نشاندهنده کیفیت و کمیت پایینتر خواب بود [.]27

روشهای آماری
برای تجزیهوتحلیل دادهها از روشهای آماری توصتتیفی و استتتنباطی
استتتفاده شتتد .برای مقایستته کمیت و کیفیت خواب فوتبالیستتتها
آستیبدیده و ستتالم از آزمون  tمستتتقل و برای بررستتی ارتباط بین
کمیت و کیفیت خواب با آستتیب ورزشتتی از آزمون معادالت برآورد
تعمیمیافته )GEE( 14تک متغیر استفاده شد .این آزمون برای هر یک
از متغیرهای مستقل با آسیب ورزشی بهعنوان متغیر وابسته به صورت
جداگانه انجام شتتد .آزمون  GEEبه این خاطر انتخاب شتتد که این
آزمون توانایی در نظر گرفتن ماهیت مرتبط دادههای اندازهگیری مکرر
را دارد و این ویژگی یک برتری نستتتبت به روشهای رگرستتتیون
لجستتتیک ستتنتی محستتوب میشتتود [ .]26مقادیر  odd ratioنیز
بهعنوان شتتتاخصتتتی از اندازه اثر گزارش شتتتد .متغیرهایی که در
تجزیهوتحلیل  GEEارتباط معنیداری با خطر بروز آ سیب دا شتند ،با
استفاده از منحنی عملکرد گیرنده )ROC( 11مورد ارزیابی بیشتر قرار
گرفتند .هر یک از متغیرهای م ستقل تو سط منحنی م شخ صه ROC
جهت تعیین توان پیشبینی و نمره بر شی 12که بهطور دقیق بین دو
گروه (آسیبدیده و بدون آسیب) تمایز ایجاد میکند موردبررسی قرار
گرفت .ناحیه زیر منحنی  ROCنشاندهنده توان پیشبینی هر متغیر
هستتت .به این معنی که اگر فردی از بین شتترکتکنندههای تحقیق
انتخاب شود تا چه اندازه میتواند بر اساس آن متغیر پیشبینی شود.
ناحیه زیر منحنی  ROCاز ( 4/0بدون دقت ت شخیص) تا ( 1/4دقت
تشخیصی کامل) هست و نتیجه آن را میتوان به عالی (،)1/44-4/84
خوب ( ،)4/68-4/64متو سط ( ،)4/78-4/74ضعیف ( )4/88-4/84و
بستتیار ضتتعیف ( )4/08-4/04تعریف کرد .تمام ارزیابیها در ستتطح
معنی داری  p>4/40صتتتورت گر فت .ج هت تجز یه وتحل یل داده از
نرمافزار  SPSSنسخه  21استفاده شد.

8

. Survival model” analysis
. Pseudo replication
10 . Generalized Estimating Equations
9
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. Receiver Operator Characteristic
. Cutoff Score
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همواره میانگین کیفیت و کمیت خواب فوتبالیستتتتهای ستتتالم طی
هفتههای مختلف بهطور معنیداری بهتر از فوتبالیستهای آسیبدیده
بوده است (.)P<4/40
تجزیهوتحلیل دادههای تحقیق توستتط آزمون  tمستتتقل در جدول 2
نشتتتان می د هد که بین کم یت و کیف یت خواب فوت بالیستتتت های
آ سیبدیده و سالم تفاوت معنیداری وجود دارد .بهعبارتدیگر امتیاز
کیفیت و کمیت خواب فوتبالیستتهای آستیبدیده بهطور معنیداری
کمتر از فوتبالیستهای سالم میباشد (.)P=4/43

یافتهها
جدول  1اطالعات دموگرافیکی شتتترکتکننده های تحقیق شتتتامل
میانگین و انحراف استتتاندارد ستتن ،وزن و قد آنها را به تفکیک گروه
برای ورزشتتکارانی که دچار آستتیب و ستتالم ارا ه میدهد .میانگین و
انحراف استاندارد تعداد جلسات تمرینی در هفته ،مدتزمان هر جلسه
تمرینی و مدتزمان تمرین در هفته نیز برای هر گروه ارا هشده است.
تصویر  1کیفیت و کمیت خواب فوتبالیستهای سالم و آسیبدیده را
طی  14هفته مطالعه ن شان میدهد .همانطور که قابلم شاهده ا ست
جدول  :1مشخصات فردی شرکتکنندهها تحقیق
سالم (میانگین ±انحراف

آسیبدیده

استاندارد)

(میانگین ±انحراف استاندارد)

سن (سال)

16/3±1/3

16/4±1/1

وزن (کیلوگرم)

متغیرها

t

p-value
4/3

1/1

74/3±4/8

74/7±0/2

4/4

4/7

177±7/3

177/6±8/7

4/11

4/8

22/3±1/2

2/4±1/4

4/24

4/6

تعداد جلسات تمرینی در هفته

3/7±4/4

3/8±4/0

1/7

4/1

مدتزمان تمرین در هر جلسه (ساعت)

1/6±4/4

1/6±4/3

4/08

4/8

مدتزمان تمرین در هفته (ساعت)

8/7±1/0

7/4±1/4

1/0

4/1

قد (سانتیمتر)
شاخص توده بدنی

()kg/m2

اختالف معنیدار
آسیب دیده

3.3
3.2

سالم

3.2

3.4

3.2
3.1

3.1

3

2.8
2.6

2.7
2.6

دهم

نهم

2.7
2.7

2.7

2.7

2.7
2.6

2.6

2.6

2.6

سوم

دوم

اول

2.8
2.6
2.4

کیفیت و کمیت خواب

2.9

3.2

2.2
2
هشتم

هفتم

ششم

پنجم

چهارم

هفته ها
تصویر  :1کیفیت و کمیت خواب فوتبالیستهای سالم و آسیبدیده طی هر هفته
جدول  :2نتایج آزمون  tمستقل مربوط به مقایسه کیفیت و کمیت خواب ورزشکاران آسیبدیده و سالم
میانگین ±انحراف استاندارد

متغیر
متوسط کیفیت و کمیت خواب در طول  11هفته

سالم

آسیبدیده

2/81±4/04

2/68±4/40

t

p-value

2/18

4/43

جدول  :3ارتباط و توان پیشگویی کیفیت و کمیت خواب با آسیب ورزشی در فوتبالیستها
متغیر
کیفیت و کمیت خواب

توان پیشگویی

پیشگویی
)Exp B (95% CI

P-value

)AUC (95% CI

Youden index J

(1/44)1/44-1/46

4/40

(4/06)4/04-4/81

4/127
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تصویر  :2نمودار  ROCمربوط به کیفیت و کمیت خواب فوتبالیستها
نتایج تجزیهوتحلیل آماری دادهها توستتط آزمون  GEEنشتتان داد که
کیفیت و کمیت خواب شتتبانهروزی فوتبالیستتتها با بروز آستتیبهای
ورزشتتی ارتباط معنیداری دارد ( .)P=4/441مقدار نستتبت شتتانس
( ) ORحاکی از آن استتتت که به ازای هر واحد افزایش امتیاز مقیاس
کیفیتتت و کمیتتت خواب خطر بروز آستتتیتتب هتتای ورزشتتتی برای
فوتبالیستها  %4افزایش مییابد.
نتایج آزمون  ROCدر تصتتویر  2نشتتان میدهد که این مقیاس دارای
توان پیشگویی  %06میباشتتتد ،یعنی این مقیاس میتواند در  %06از
موارد شرکتکنندهها را بهطور صحیحی طبقهبندی کند .عالوه بر این،
نقطه برش 13ارا ه شده برای این مقیاس  <3است که دارای حساسیت
 86/60و ویژگی  43/68میباشد (.)Z=3/82،P=4/441

بحث
ن تایج م طال عه حاضتتتر نشتتتتان داد که کیف یت و کم یت خواب
فوتبالیستتتهای نوجوان میتواند یکی از فاکتورهای پیشبینی کننده
بروز آ سیبهای ورز شی در آنها با شد .نتایج مطالعه حا ضر با نتایج
م طال عه الوکس و هم کاران ،14جانستتتتون 10و هم کاران ،ند لک 18و
16
همکاران و واتستتون 17و همکاران همخوانی دارد .الوکس و همکاران
در مطالعهای نشان دادند که بین خستگی ادراکی و آسیبهای ورزشی
ارت باط مث بت و معنی داری وجود دارد که نشتتتان می د هد افزایش
خستتتگی و کاهش کیفیت خواب با افزایش بروز آستتیب مرتبط استتت
[ .]21جانستتتتون و همکاران نیز در مطالعهای روی  80ورزشتتتکار
ر شتههای ا ستقامتی ن شان دادند که خطر بروز آ سیبهای ورز شی با
کم یت خواب ارت باط معنی داری دارد ،به طوری که خواب کمتر از 7
ستتاعت در شتتبانهروز در افزایش بروز آستتیبهای ورزشتتی نقش دارد،
درحالیکه خواب بیشتتتر از  7ستتاعت کاهش خطر بروز آستتیبهای

ورزشتتتی را به همراه دارد .قابلذکر استتتت در این مطالعه بین میزان
کمبود خواب و تأثیر آن بر خطر آسیب ورزشی یکفاصله زمانی وجود
داشتتتت [ .]28ندلک و همکاران در مطال عهای موردی بر روی یک
فوتبالیست نخبه مرد که در مسابقات لیگ  1فرانسه و اتحادیه فوتبال
اروپا شرکت میکرد گزارش نمودهاند که بهبود کمیت و کیفیت خواب
در طول هفتههایی که تعداد بازیها زیاد استتتت میتواند عاملی مفید
برای پیشتتگیری از بروز آستتیبهای ورزشتتی باشتتد [ .]34واتستتون و
همکاران گزارش کردند که بعد از کنترل تأثیر بار تمرین و ستتتالمت
ذهن ،18افزایش کمیت و کیفیت خواب با کاهش خطر آستتتیب های
ورزشی همراه است و بعد از تعدیل تأثیر کمیت خواب ،تأثیر خلقوخو،
خستگی و استرس بر روی بروز آسیبهای ورزشی دیگر قابلمشاهده
نیستتتت [ .]31مایلوستتتکی و همکاران 24در مطالعهای به این نتیجه
رسیدند که کمخوابی یک عامل خطر برای بروز آسیبهای ورزشی در
نوجوانان ورزشکار است .ورزشکارانی که در طول هفته بهطور متوسط
بیش از  6ساعت میخوابند احتمال بروز آسیب جدید در آنها کاهش
می یابد .عالوه بر این ،در مطالعه مایلوستتتکی و همکاران بین کاهش
خطر بروز آستتیب و افزایش میزان خواب ( 8-8ستتاعت خواب) ارتباط
معنیداری مشتتاهده کردند [ .]32دنیس و همکاران ارتباط معنیداری
بین کمیت و کیفیت خواب با بروز آستتیب ورزشتتی رخ گزارش ندادند
[ .]33ازآنجاکه این مطالعه تنها شامل  22بازیکن ،یک دوره  0روزه با
 8آستتیب بود ممکن استتت برای ارزیابی کامل ارتباط بین مدتزمان و
کیفیت خواب با آستیبهای ورزشتتی کافی نباشتتد .اخیراً مراکز کنترل
بیماری 21گزارش کرده ا ست که  ٪86/8از افراد جوان کمتر  7ساعت
در شتتتب خوابدارند .آن ها دریافتند که تنها  ٪23/0از افراد جوان 6
ساعت خواب و تنها  ٪7/8آنها باالی  8ساعت خواب مطلوب در شب
دار ند [ .]34هیچ دستتتتورالع مل رستتتمی در مورد خواب الزم برای
بزرگ ساالن وجود ندارد ،اما بر اساس مطالعات گذشته به نظر میرسد
که  6ستتاعت خواب کافی و بیشتتتر از  8ستتاعت برای دانش آموزان
دبیر ستانی بهینه میبا شد [ .]34مطالعات گذ شته ن شان دادهاند که 1
ستتاعت افزایش مدتزمان خواب میتواند با کاهش  43درصتتدی خطر
بروز آستتیبهای ورزشتتی در روز بعد همراه باشتتد [ .]31در مطالعه
حاضتتتر ،تأثیر کیفیت و کمیت خواب در طول  14هفته مستتتابقات بر
روی خطر بروز آ سیبهای ورز شی در سطح فردی ارزیابی گردید که
این امکان را میدهد که در مورد رابطه علیّ بین خواب و آ سیب بحث
شتتود .مکانیستتم تأثیر خواب بر آستتیبهای ورزشتتی خارج از محدوده
مطالعه حا ضر میبا شد ،بااینحال منطقی ا ست که جهت تف سیر نتایج
مطالعه حاضتتر چندین استتتدالل احتمالی را پیشتتنهاد بدهیم .ستتطح
آدرنالین ،دریافت کافئین و همچنین درد و التهاب متغیرهای هستتتند
که ممکن ا ست بر کیفیت و کمیت خواب بازیکنان بعد از یک م سابقه
یا تمرین شتتتد ید تأثیر ب گذارد [ .]38 ,30در م طال عه ای دیگر نیز
پی شنهادشده است که ورزشکاران ممکن است به دلیل وجود التهاب و
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16. Nédélec
17. Watson
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Laux et al
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21. Centers for Disease Control
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درد ب عد از یک مستتتاب قه یا تمرین با شتتتدت باال د چار کم خوابی

یافتههای این مطالعه بینش جدیدی را برای نظارت و بهینهستتازی
فرایند خواب در فوتبال ارا ه میکند .همچنین اهمیت نظارت مکرر بر
کمیت و کیفیت خواب برای به حداقل رستتاندن خطر آستتیبدیدگی
بازیکنان حرفهای فوتبال موردتوجه قرارگرفته است.

از دالیل احتمالی تأخیر در ریکاوری در شتتترایط کمخوابی میتوان به
این نکته اشتتارهکرده که بیخوابی منجر به تشتتدید آستتیب ناشتتی از
ورزش 22و یا کاهش میزان ترمیم بافت متعاقب یک مرحله فعال یت

تشکر و قدردانی

( مدتزمان و کیفیت پایینتر) شتتتده [ ]33و ستتتپس الگوی خواب
نامنظم از طریق اختالل موقت ریکاوری باعث افزایش خطر آستتتیب
ورزشی شود [.]33

شتتتدید میشتتتود [ .]37همچنین بیخوابی میتواند ریکاوری بدن و
خلق وخو و عملکرد ورزشتتتکار را تحت تأثیر قرار دهد که میتواند تا
حدی افزایش خطر بروز آ سیبهای ورز شی را در ورز شکاران نوجوانی
که دچار کمبود خواب حاد و مزمن هستتتتند ،توضتتتیح دهد .ازاینرو
کمبود خواب ممکن ا ست پیامدهای فرایند ریکاوری بعد از م سابقه را
عالوه بر موارد ذکرشتتتده قبلی ،درنتیجه اختالل در گلیکوژن عضتتتله،
تغییر در عملکرد شتتناختی و تشتتدید خستتتگی ذهنی به شتتکل منفی
تحت تأثیر قرار دهد .مطالعات ن شان دادهاند که کمخوابی حاد و مزمن
باعث تضعیف عملکردهای شناختی و تشدید اختالل توجه 23و کاهش
سرعت واکنش ورزشکار میشود [ .]21عالوه بر این ،میتوان گفت بعد
از بروز بیخوابی ،اثر تمرین و یادگیری کاهشیافته و نمرات به ستتطح
ق بل از تمرین برمیگردد [ .]33 ,21ن تایج حاصتتت له این واقع یت را
برج سته میکند که حتی یک شب خواب ناکافی نیز میتواند منجر به
اثرات مخرب قابلتوجهی بر عملکرد شتتناختی شتتود [ .]31محققین
متناستتتب با میزان محرومیت از خواب 24در آزمون هوشتتتیاری روان-
حرکتی ،20افزایش اختالل تو جه 28و افزایش ز مان واکنش را گزارش
کردهاند [ .]21نقش خواب در ریکاوری م سئله ب سیار پیچیدهای ا ست
که نیاز به تحقیقات بیشتری جهت تعیین اهمیت کمی و کیفی خواب
و شتتت ناستتتایی عوامل تأثیرگذار بر آن دارد [ .]33معموالً برخی از
بازیکنان بهطور منظم از آبدرمانی بهعنوان یک روش ریکاوری سریع
بعد از بازی استتتتفاده میکنند .بااین حال یافته ها نشتتتان دادند که
آب در مانی ب عد از ورزش هیچ تأثیر قا بل توجهی (مث بت یا منفی) در
خواب بعدی ندارد [ .]38چندین مطالعه نشتتان دادهاند که بعد از یک
م سابقه که ع صر ( شروع بعد از ساعت  )16:44برگزار می شود ،شروع
خواب دیرتر اتفاق میافتد ،ازاینرو ورزشتتکار طی آن شتتب نستتبت به
یک روز تمرینی یا مستتابقه طی صتتبح مدتزمان کوتاهتری میخوابد
[ .]44 ,32دالیل اصلی این اتفاق ،عصبی شدن ناشی از مسابقه 27و یا
فکر کردن به مستتابقه ( ٪42از مستتابقات) و "آستتیب عضتتالنی و درد
عضالت/مفاصلی ( %20درصد) است [.]34

نتیجهگیری
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که کیفیت و کمیت خواب ،شاخصهایی
ه ستند که توانایی پیشبینی بروز آ سیبهای ورز شی را دارند .مزیت
مطالعه حاضر نظارت طولی بر متغیرهای تحقیق قبل از بروز آسیب در
مسابقات و تمرینات واقعی در بازیکنان فوتبال است .لذا میتوان گفت

بدینوستتتیله از تمامی آزمودنی ها ،مربیان ،هیئت فوتبال استتتتان
کردستان و شهرستان سنندج کمال تقدیر و تشکر داریم.

مالحظات اخالقی
در اجرای پژوهش مالحظات اخالقی مطابق با دستتتتورالعمل کمیته
اخالق دان شگاه نهاوند در نظر گرفته شده ا ست و کد اخالق به شماره
 IR.NAHGU.REC.1400.003دریافت شده است.

محدودیتها
برخی از محدودیتهای مطالعه حاضتتتر به شتتترح زیر میباشتتتند؛ در
مطالعه حاضتتر برخی دیگر از عوامل خطر بروز آستتیبهای ورزشتتی،
مانند تفاوتهای آناتومیکی ،ترکیب بدنی ،ستتطح آمادگی جستتمانی یا
آسیب قبلی در نظر گرفته نشده است که میتوانند در مطالعات آینده
در نظر گرفته شتتوند .همچنین در این مطالعه عواملی همچون برد یا
باخت بازیها ،تعداد بازیهای خارج از خانه در مقابل بازیهای در
خانه کنترل ن شده ا ست که میتوانند تعمیمپذیری مطالعه را محدود
کنند .این مطالعه بر روی گروهی از فوتبالیستتتهای مرد انجامشتتده
استتت و ممکن استتت قابلتعمیم به دیگر جمعیتهای ورزشتتی مانند
بستتکتبالیستتتها ،والیبالیستتتها و غیره نباشتتد .ارتباط بین خواب و
آ سیب ممکن ا ست بین ورزشهایی با میزان باالی آ سیبهای حاد در
مقایسه با آسیب مزمن یا بین ورزشهای تماسی و غیر تماسی متفاوت
باشتتد .از محدودیتهای طرح غیرتجربی و آیندهنگر این استتت که
اگرچه امکان پیشبینی را فراهم میستتازد ،اما هیچگونه رابطه علیتی
بین نتایج تحقیق ایجاد نمیکند.

پیشنهادات
ازآنجاکه بین ریکاوری و بروز آستتیبهای ورزشتتی ارتباط معنیداری
م شاهده شد .مطالعات آتی میتوانند تأثیر روشهای مختلف ریکاوری
همچون؛ ما ساژ و مدیریت ا سترس را بر روی کیفیت و کمیت خواب و
ریکاوری در ورزشتتتکاران متعاقب یک وهله فعالیت ورزشتتتی شتتتدید
موردبررستتتی قرار دهنتتد .مطتالعتتات آینتتده میتواننتتد اثربخشتتتی
ا ستراتژیهای "زمان ا ستراحت( "26بهعنوانمثال تکنیکهای مدیریت
ا سترس) را بر روی شاخصهای خواب طی مدتزمان پایان م سابقه تا
زمان خواب بررسی کنند.

میزان مشارکت نویسندگان
تمام نویسندگان در آمادهسازی این مقاله مشارکت یکسان داشتهاند.

تضاد منافع
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Exercise-induced damage
Increased lapses of attention
24. Sleep deprivation
25. Psychomotor vigilance test
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Match-induced nervousness
28. Down time strategies
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بنا بر اظهار نویسندگان ،این مقاله تعارض منافع نداد.

حمایت مالی

این م قا له هیچ گو نه ک مک مالی از ستتتاز مان تأمین کن نده مالی در
بخش های عمومی و دولتی ،ت جاری ،غیرانت فاعی دانشتتت گاه یا مرکز
تحقیقات دریافت نشده است.
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