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چکيده
هدف از انجام پژوهش حاضر ،مقايسه و تعيين ارتباط متغيرهاي سينماتيکی مرحلة تيکآف در اجراهاي موفق و ناموفق
اسپک پشت خط واليبال میباشد .بدينمنظور 73 ،مورد اجراي صحيح اسپک پشت خط اجراشده توسط هفت بازيکن
نخبة جوان موردبررسی قرار گرفت .تصويربرداري دو بعدي از تمام اجراها انجام و متغيرهاي سينماتيکی مطلوب
محاسبه گرديد .نتايج نشان میدهد که بين سه متغير نمرة مهارت در اجرا ،زاوية تيکآف و سرعت افقی توپ در
اجراهاي موفق و ناموفق ،بهلحاظ آماري تفاوت معناداري وجود دارد؛ درحالی که تفاوت سه متغير زمان حمايت ،سرعت
برآيند تيکآف و ارتفاع پرش در اجراهاي موفق و ناموفق ،بهلحاظ آماري معنادار نمیباشد .همچنين ،نتايج بيانگر اين
است که بين ارتفاع پرش با سرعت و زاوية تيکآف رابطه وجود دارد؛ بنابراين ،پيشنهاد میشود نسبت سرعتهاي افقی
و عمودي تيکآف براي کسب موفقيت در اجرا موردتوجه قرار گيرد.
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مقدمه
براي رسيدن به موفقيت در واليبال ،برخورداري از حمالت قوي موردنياز است و اصلیترين شکل
حمله در بازيهاي پيشرفته ،اسپک يا آبشار میباشد ( .)1پژوهشگران در ردهبندي مهارتهاي
واليبال ،مؤثرترين عامل پيشبينی کسب موفقيت يک تيم را حرکت اسپک میدانند ( .)2اسپک
پشت خط ،يک نمونه از تکنيکهاي امتيازآور حمله و يکی از شش مهارت اصلی واليبال است که
توسط بازيکنانی که در موقعيت عقب زمين میباشند اجرا میشود .در اين حرکت بازيکن میبايست
تا بيشترين حد امکان به سمت باال پرش کند و قبل از فرود به توپ ضربه بزند ( .)1اتخاذ تاکتيک
اجراي اسپک پشت خط باعث استفاده از توانايیهاي بازيکنان رديف عقب و مشارکت آنها در
حمالت ناگهانی و نيز استفاده از توپهاي سرگردان براي کسب امتياز میشود .وجود بازيکنان
قدرتی و پشتخطزن ،همچون وزنة تعادلی ،در کمک به حفظ توازن توان حمله ـ دفاع در بازي
بسيار ارزشمند میباشد.
ازآنجا که بررسی اين حرکت براي آگاهی از شرايط الزم براي موفقيت ضربه ،اهميت بااليی براي
ورزشکار و مربی خواهد داشت؛ لذا ،تحليل بيومکانيکی اسپک میتواند براي بهبود تکنيک
مورداستفاده قرار گيرد .شايانذکر است که تاکنون ،پژوهشهاي سينماتيکی و سينتيکی با
رويکردهاي متفاوت نسبت به مهارت اسپک صورت گرفته است؛ بهعنوانمثال ،ليو 1و همکاران،
زمانبندي مناسب و هماهنگی حرکت اندامها در اجراي حرکت اسپک را موردبررسی قرار دادند و
توصيههايی (داشتن دامنة حرکتی کافی در اندامها قبل از ضربه) را در اين رابطه به مربيان و
ورزشکاران ارائه نمودند ( .)3کولمن 2و همکاران نيز به بررسی ارتباط بين سينماتيک زاويهاي اندام
پايينی و سرعت عمودي مرکز جرم جسم در لحظة جداشدن در اجراي بازيکن سطح باال پرداختند و
نشان دادند که بين سينماتيک زاويهاي اندام پايينی در زمان جداشدن با ارتفاع پرش ،ارتباطی وجود
نداشت ( . )1ايشان گزارش کردند که ميانگين سرعت توپ پس از ضربه ،بهصورت معناداري با
بيشينة سرعت زاويهاي مفصل شانة راست ارتباط دارد .همچنين ،مارکز 3و همکاران ،توالی اجرا و
زمان بندي شروع و زواياي اجرا را در افراد مبتدي و حرفهاي مقايسه نمودند ( .)4شهبازي مقدم و
ميرعابدي ( )2008نيز جابهجايی اندامها را بهمنظور محاسبة مؤلفههاي سرعت مرکز ثقل در سه
روش گامبرداري در اسپک جلوي خط برآورد نمودند ( .)5يافتههاي آنها حاکی از وجود ارتباط بين
مؤلفة سرعت عمودي مرکز ثقل با ارتفاع پرش در هر سه نوع گام برداري بود که اين ارتباط در گام
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بلند بيشتر مشاهده شد .عالوهبراين ،هوانگ 1و همکاران ،آناليز سينماتيکی پرش اسپک پشت خط
واليبال را با هدف تعيين و توصيف مشخصههاي سينماتيکی پرش اسپک پشت خط با يک و دو پا
انجام دادند ( . )6نتايج اين پژوهش نشان داد که پرش اسپک تکپا ،داراي گامبرداري سريعتر و
سرعت افقی بيشتر مرکز ثقل در مرحلة پرش و نيز زمان اسپک کمتر نسبت به پرش با دو پا
میباشد؛ درحالیکه پرش با دو پا میتواند ارتفاع بيشتري نسبت به جهش تکپا داشته باشد .آنها
برتري چشمگيري را از نظر کسب امتياز براي اسپک با پرش يکپا نسبت به پرش با دو پا گزارش
نمودند .نتايج پژوهش سينگ 2و سينگ نيز نشان داد که متغيرهاي نيروي عکسالعمل زمين در
شرايط فرود طوالنی درمقايسه با فرود نرمال ،بيشتر بوده و بيشينة نيروي عمودي نيز چهار برابر
نيروي افقی میباشد ( .)7همچنين ،هوانگ و همکاران در پژوهشی سينتيک دو نوع اسپک با پرش
جفتپا 3و گام متعاقب 4را موردبررسی قرار دادند ( .)8در اين پژوهش ،تفاوتی بين ارتفاع دو پرش و
زمان واردکردن فشار مشاهده نشد .موندال 5نيز به بررسی ارتباط ميان ارتفاع ضربه به توپ و سرعت
توپ در اسپک با پاس کوتاه و بلند پرداخت ( )9که در يافتههاي او ،ارتباط معناداري ميان ارتفاع
توپ و سرعت آن مشاهده نگرديد .وي در مطالعهاي ديگر ،ارتباط بين سرعت تيکآف و سرعت توپ
را بررسی کرد و گزارش نمود که اسپک با پاس بلند ،سرعت پرش بيشتري ( )3/66نسبت به اسپک
پاس کوتاه ( )3/33دارد ( .)10قابلذکر است که يافتههاي وي حاکی از وجود ارتباطی منفی بين
سرعت توپ و سرعت تيکآف ورزشکار بود.
ذکر اين نکته ضرورت دارد که در اغلب پژوهشهاي صورتگرفتة قبلی ،حرکت اسپک زير تور
موردبررسی قرار گرفته و بر جنبههاي سينماتيکی حرکت تأکيد شده است .ماهيت اجراي اسپک
پشت خط با توجه به محدوديت قانونی پرش از پشت خط و وجود مانعی به نام تور در فاصلة سه
متري با خط حمله ،با اسپک جلوي خط متفاوت میباشد .نقش کليدي فاز تيکآف بهعنوان يک
حلقة ارتباطی در توليد و تبديل نيروهاي منجرشونده به تغيير در نحوۀ حرکت ميان دورخيز و پرواز
در اجراي يک اسپک و بهويژه اسپک پشت خط موفق ،قابلانکار نمیباشد .بديهی است که صرف
افزايش سرعت دورخيز براي حمله ،منجر به بهبود اجرا نخواهد شد .در پژوهشهاي پيشين ،به نقش
و ارتباط بين سرعت مرکز جرم ورزشکار در لحظة تماس با زمين با ارتفاع پرش و زمان حمايت و
نيز موفقيت اجرا و تأثير اين متغير بر مهارت توجهی نشده است .همچنين ،نقش و ارتباط متغيرهاي
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بيومکانيکی اثرگذار سرعت و زاوية حرکت مرکز جرم ورزشکاران در لحظة پرش و نيز سرعت توپ بر
اجراي اسپک پشت خط هم موردتوجه قرار نگرفته است؛ لذا ،مقدار و تأثير مؤلفههاي نامبرده بر
موفقيت و صحت اجراي اين حرکت براي بازيکنان و مربيان ناشناخته باقی مانده است .اجراي بهينة
زنجيرهاي از اين مؤلفهها میتواند منجر به يک اسپک خوب و امتيازآور براي بازيکنان پشتخطزن
گردد .با توجه به اهميت ذکرشده براي حرکت اسپک در تعيين موفقيت تيمها ،در پژوهش حاضر
براي تکميل اين کمبودهاي پژوهشی تالش شد تا متغيرهاي بيومکانيکی نامبرده ،در اجراي مرحلة
تيکآف اسپک پشت خط محاسبه گردد و ارتباط آن با موفقيت و صحت اجرا تعيين شود.
روش پژوهش
شرکتکنندگان در پژوهش حاضر ،هفت نفر از بازيکنان تيم منتخب جوانان استان اصفهان (با
ميانگين سنی  17/5سال ،جرم  69/5کيلوگرم ،قد  187سانتیمتر و سابقة ورزشی  4/5سال) بودند
که بهصورت دردسترس انتخاب شدند .ورزشکاران انتخابشده ،بازيکنان قدرتی بودند که در اجراي
اسپک قدرتی و پشت خط مهارت و توانايی داشتند .شايانذکر است که تمامی شرکتکنندگان بهجز
يک نفر ،راستدست بودند و سابقة هيچگونه جراحت بدنی ،بهويژه در اندامهاي درگير در اجراي
حرکت اسپک را نداشتند .جهت انجام پژوهش ،ابتدا فرم رضايتنامه توسط هر آزمودنی تکميل
گرديد و وزن ،قد و طول اندام آزمودنیها اندازهگيري و ثبت شد .نحوۀ جمعآوري دادهها و چگونگی
حرکت آنها در مسير مشخصشده براي اجرا در جلوي دوربين ،با شرکتکنندگان مرور شد و
توضيحات کافی به آنها ارائه گشت.
عالوهبراين ،بهمنظور کاليبراسيون تصوير ،نقاط رنگی متمايزي در فواصل پنج متري از هم در امتداد
مسير اجراي ورزشکار بر روي زمين نصب گرديد .ذکر اين نکته ضرورت دارد که مسير اجراي
ورزشکار ،خطی مستقيم به موازات خط طولی زمين واليبال بود و لذا ،فرض شد که حرکت در
صفحة ساجيتال صورت میگيرد و اجراي تحليل دوبعدي مناسب است .يک دوربين (کاسيو زد آر
 )1200نيز بهصورت عمود بر سطح ساجيتال بدن ورزشکار در مسير حرکت ،به فاصلة  12/5متري و
در ارتفاع  1/35متري بر روي سهپايه ثابت گشت .همچنين ،ميدان ديد و زوم دوربين ،کمی بيشتر
از محيط کاليبراسيون انتخاب گرديد؛ بهنحويکه بدن شرکتکننده را حين اجراي اسپک از نظر
ارتفاع ضربه به توپ و نيز گام آخر دورخيز ،چند فريم مانده به مرحلة تماس پاشنه با زمين پوشش
بدهد .فيلمبرداري با فرکانس  120هرتز بر ثانيه انجام گرفت.
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پيش از انجام آزمون ،به شرکتکنندگان فرصت دلخواه براي گرمکردن و تمرين بدنی و ذهنی داده
شد و از آنها خواسته شد که چند بار حرکت در مسير را تکرار و تمرين نمايند .در اين پژوهش
بهمنظور کسب اطالعات سينماتيکی ،نقطة  57درصدي از قد ورزشکاران که در حالت ايستاده
بهعنوان نمايندۀ مرکز جرم در نظر گرفته میشود و در روش ساکرال نيز مورداستفاده قرار میگيرد،
با چسباندن يک نشانة رنگی متمايز مارکرگذاري گرديد ( .)11اين نقطه بهعنوان مرکز جرم در
مباحث مدلسازي نيز مورداستفاده قرار گرفته است ( .)11پس از گرمکردن و اعالم آمادگی
شرکتکنندگان ،هر ورزشکار اجراهاي خود را با فاصلههاي استراحت دلخواه انجام داد و اين اجراها
تا ضبط  11اجراي درست ادامه يافت  .اجراهايی که در آن خطا رخ داده بود و يا اسپکر از دريافت
پاس راضی نبود ،بهعنوان اجراي نادرست محسوب گرديده و لذا ،از مرحلة تحليل حذف گشت .دو
نفر از مربيان باسابقة رشتة واليبال ،کار ارزيابی اجراها و اعطاي نمرۀ مهارت به هر اجرا را برعهده
داشتند که پس از ديدن فيلم اجراي ورزشکار با سرعت معمولی ،به هر اجرا نمرهاي بين صفر تا 10
را اختصاص میدادند.
1
در ادامه ،فيلمهاي ثبتشده ،در نرمافزار آناليز حرکت دارت فيش نمايش داده شد و مختصات نقاط
موردنظر روي بدن ورزشکار در هر فيلم بهدست آمد .اين نقاط شامل :مفاصل اصلی درگير در حرکت
و نقطة مرکز جرم بود (همانطور که پيشتر عنوان شد ،اين نقطه ،نقطة  57درصدي قد ورزشکار در
حالت ايستاده بود) .البته ،در گزارش حاضر تنها اطالعات نقطة مرکز جرم مورداستفاده قرار گرفته
است .شايانذکر است که مختصات پيکسلی نقاط با استفاده از روش ضريب مقياس کاليبره گرديد
(رابطة يک).
()1
در رابطة فوق ،مختصات دوبعدي واقعی نقطه در دستگاه کارتزين S ،2بردار ضرايب مقياس و
مختصات پيکسلی نقطه در تصوير دوبعدي است .سپس ،در نرمافزار متلب ،3برنامهاي با رابط
گرافيکی طراحی گرديد تا سرعت لحظهاي در هنگام تماس پا با زمين از طريق مشتقگيري عددي
بهدست آيد .عالوهبراين ،براي بهدست آوردن سرعت افقی و عمودي مرکز جرم ورزشکار و برآيند
آنها در لحظة تماس ،از مختصات مکانی مرکز جرم در لحظة تماس پاشنة پا با زمين و دو فريم
قبل از آن استفاده شد .بهمنظور بهدستآوردن سرعتها در لحظة پرش نيز لحظة جداشدن انگشتان
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پا از زمين و دو فريم پس از آن مورداستفاده قرار گرفت .پس از آن ،در نرمافزار متلب ،برنامهاي با
رابط گرافيکی خاص طراحی گرديد تا سرعت لحظهاي در هنگام تماس پا با زمين از طريق
مشتقگيري عددي بهدست آيد .مطابق روابط دو و سه ،براي بهدستآوردن سرعت ،از تفاضالت
پيشروي مرتبة دو استفاده شد .سرعتهاي افقی ،عمودي و برآيند مرکز جرم و زاوية حرکت مرکز
جرم در لحظة پرش نيز بهترتيب با استفاده از رابطههاي دو تا پنج محاسبه گرديد.
()2
()3
()4
()5
همچنين ،براي محاسبة سرعت در لحظة تماس ،از روابط شش و هفت بهجاي روابط دو و سه
استفاده شد.
()6
()7
قابلذکر است که اختالف موقعيت عمودي مرکز جرم در لحظة پرش با باالترين ارتفاع همين نقطه
در فاز پرواز ،بهعنوان ارتفاع پرش در نظر گرفته شد.
عالوهبراين ،مدتزمان تماس پاي ورزشکاران با زمين بهوسيلة تعداد فريمهاي ثبتشده توسط
دوربين در اجراها مشخص گرديد .حساسيت دوربينها در ثبت دقيق زمان تماس پا با زمين در يک
آزمون آزمايشی با بهکاربردن همزمان دوربينهاي فيلمبرداري در سرعتهاي  240 ،120و 480
فريم در ثانيه و دستگاه فوتاسکن با فرکانس  300هرتز مقايسه گرديد و درنهايت ،فرکانس 120
هرتز براي ثبت و تحليل در پژوهش حاضر مناسب تشخيص داده شد .در اين سرعت فيلمبرداري،
زمان هر فريم برابر با  1/120ثانيه است و از ضرب تعداد فريمها در اين کسر ،زمان حمايت بهدست
آمد.
مؤلفههاي سرعت توپ نيز با استفاده از معادالت تفاضالت پيشروي مرتبة دو (روابط يک و دو) از
لحظة جداشدن توپ از دست محاسبه شد .بدينترتيب ،سرعت توپ با استفاده از جمع برداري
مؤلفهها (رابطة سه) محاسبه گشت.
پس از محاسبة متغيرهاي سينماتيکی (شامل :سرعتهاي افقی ،عمودي و برآيند مرکز جرم در
لحظات تماس و تيکآف ،زاوية تيکآف ،ارتفاع پرش ،زمان حمايت و سرعت توپ) ،از نرمافزار آماري
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اس .پی .اس .اس 1نسخة  19استفاده شد و با استفاده از آزمون تی مستقل ،متغيرهاي مذکور در
اجراهاي موفق و ناموفق مقايسه گرديدند و ارتباط بين آنها در اجراهاي موفق و ناموفق از طريق
محاسبة ضريب همبستگی پيرسون بررسی گشت.
نتايج
در جدول شمارۀ يک ،ميانگين و انحراف استاندارد مشخصههاي سينماتيکی منتخب براي
ورزشکاران در هنگام تماس پا با زمين و تيکآف نشان داده شده است .اين متغيرها در اجراهاي
موفق و ناموفق از طريق آزمون تی مستقل مقايسه شدهاند.
جدول 1ـ مقايسة متغيرهاي سينماتيکی در اجراهاي موفق و ناموفق
اجراها
متغير

واحد
اندازهگيري

ناموفق

موفق
ميانگين

انحراف
استاندارد

ميانگين

7/65
61/8
360
3/53
4/08

نمرۀ مهارت
سانتیمتر
ارتفاع پرش
ميلیثانيه
زمان حمايت
سرعت افقی تماس متر بر ثانيه
سرعت افقی تيکآف متر بر ثانيه
سرعت عمودي
متر بر ثانيه 3/27
تيکآف
سرعت برآيند
متر بر ثانيه 5/27
تيکآف
38/58
درجه
زاوية تيکآف
متر بر ثانيه 20/6
سرعت افقی توپ

انحراف
استاندارد

آزمون تی مستقل
درجة آزادي مقدار تی معناداري

1/12
7/08
32
0/39
0/5

6/47
59/5
354
3/62
4/29

0/88
7/75
33
0/37
0/47

71
71
71
71
71

0/00** 4/85
0/19 1/33
0/50 0/68
0/34 -0/97
0/08 -1/76

0/4

3/1

0/33

71

1/96

0/054

0/4

5/28

0/42

71

-0/11

0/91

5/32
1/94

35/85
21/8

4/66
2/68

71
61

0/03* 2/27
0/046* -2/30

** معناداري در سطح 0/01
* معناداري در سطح 0/05

در جدول شمارۀ دو ،ارتباط بين متغيرهاي منتخب سينماتيکی در اجراهاي موفق و ناموفق که از
طريق آزمون آماري همبستگی پيرسون محاسبه گرديدهاند ،نشان داده شده است.

1. SPSS
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جدول 2ـ همبستگی متغيرها در اجراهاي موفق و ناموفق
سرعت افقی در
تماس اوليه

سرعت برآيند در
تيکآف

سرعت عمودي در
تيکآف

سرعت افقی سرعت برآيند سرعت عمودي
در تماس اوليه در تيکآف در تيکآف
زمان حمايت
زاوية تيکآف

زمان حمايت

زاوية تيکآف

ارتفاع پرش

حجم نمونه

سرعت توپ

ضريب همبستگی
معناداري

0/329
0/076

-0/075
0/693

0/304
0/103

-0/304
0/102

0.06
0/754

0/308
.0/118

30

30

30

30

30

27

-0/151

*-0/459

-0/035

0/041

0/426

0/011

0/854

0/839

30

30
-0/251

30
**0/747

30
*0/381

27
-0/219

0/181

0/00

0/038

0/272

30

30
-0/093

30
0/122

27
0/158

0/520

0/432

30

27

*0/371

-0/125

0/043

0/533

30

27

ارتفاع پرش

ضريب همبستگی

*0/344

0/163

معناداري

0/024

0/389

حجم نمونه
ضريب همبستگی

43
-0/237

**0/406

معناداري

0/126

0/007

حجم نمونه
ضريب همبستگی

43
*0/351

43
-0/125

*-0/371

معناداري

0/021

0/424

0/014

0/625

حجم نمونه

43

43

43

30

ضريب همبستگی

**-0/511

*-0/320

**0/722

-0/273

معناداري

0/00

0/036

0/00

0/077

حجم نمونه

43

43

43

43

ضريب همبستگی

0/006
0/970

*0/338

سرعت توپ

- 0/156
0/318

0/027

0/015
0/923

**0/435
0/004

- 0/046
0/820

حجم نمونه

43

43

43

43

43

27

ضريب همبستگی

-0/082
0/635

0/150
0/382

0/211
0/217

-0/102
0/556

0/096
0/578

0/189
0/269

حجم نمونه

36

36

36

36

36

36

معناداري

معناداري

 اعداد مربوط به اجراهاي موفق در زير قطر اصلی و اعداد مربوط به اجراهاي ناموفق در باالي قطر اصلی درج شدهاند.
** معناداري در سطح  * 0/01معناداري در سطح 0/05

براساس يافتههاي جدول يک مشاهده میشود که در نمرۀ مهارت ،زاوية تيکآف و سرعت افقی توپ
بين اجراهاي موفق و ناموفق تفاوت معناداري دارند  .در سرعت افقی و عمودي مرکز جرم در لحظة
تيکآف نيز بين اجراهاي موفق و ناموفق تفاوت قابلمالحظهاي مشاهده میشود که در قسمت بحث
و نتيجهگيري به آن اشاره خواهد شد.

پارامترهاي سينماتيک فاز تيکآف در اسپک پشت خط واليبال

25

همانگونه که در جدول دو مشاهده میشود ،فارغ از نتيجة اجرا ،ارتفاع پرش با سرعت عمودي و
زاوية تيکآف همبستگی مستقيمی دارد ،اما سرعت توپ با هيچکدام از عوامل مذکور همبستگی
ندارد .در اجراهاي موفق نيز سرعت عمودي و زمان حمايت همبستگی دارند؛ درصورتیکه در
اجراهاي ناموفق اين همبستگی مشاهده نمیشود.
بحث و نتيجهگيري
هوانگ و همکاران ،سرعت عمودي مرکز جرم در اسپک پشت خط را در لحظة پرش تکپا بهطور
متوسط  3/55متر و در پرش با دوپا معادل  3/79متر بر ثانيه گزارش کردند ( .)6کولمن و همکاران
نيز متوسط سرعت عمودي مرکز جرم جسم در لحظة تيکآف در اسپک جلوي خط را در لحظة
جداشدن  3/59متر بر ثانيه در اجراي بازيکن سطح باال برآورد کردند ( )1و نتايج خود را با پژوهش
سامسون و روي 1که سرعتی معادل  3/5متر را گزارش نموده بودند ( )12همخوان دانستند .در
پژوهش حاضر ،سرعت عمودي مرکز جرم در لحظة تيکآف برابر با  3/27متر بر ثانيه محاسبه
گرديد .سرعت عمودي ورزشکاران در تيکآف اسپک پشت خط نيز حدود  10درصد از آنچه توسط
کولمن و سامسون در اسپک جلوي خط گزارش شده بود و نيز از گزارش هوانگ و همکاران درمورد
اسپک پشت خط کمتر بود که ممکن است اين اختالف بهدليل تفاوت در ويژگیهاي آنتروپومتري و
ميزان مهارت ورزشکاران بزرگسال با ورزشکاران جوان شرکتکننده در پژوهش حاضر و نيز نوع
اسپک اجراشده باشد .نکتة قابل توجه اين است که بازيکنان زير تور جهت رسيدن به ارتفاع بيشتر
براي باالدستی بر مدافعين حريف و جلوگيري از برخورد بدن خود با تور پس از اجراي اسپک ،تالش
میکنند سرعت حرکت خود را در فاز پرش به سرعت عمودي تبديل نمايند ،اما بازيکنان
پشتخط زن براي رسيدن به توپی که پاسور فراهم نموده است (که غالب ًا سريع و غافلگيرکننده نيز
میباشد) و نيز عبور دادن آن از تور و نشاندن آن در قسمتی از زمين که پوشش کمتري دارد ،نياز
دارند که سرعت افقی خود را در حد مطلوب حفظ نمايند و اين مسأله درصورتیکه بخواهند به
ميزانی که در اسپک جلوي خط نيرو وارد میکنند اعمال نيرو نمايند ،موجب کمشدن ارتفاع پرش
آنها خواهد شد.
هوانگ و همکاران در پژوهش خود در اسپک جلوي خط تکپاي زنان ،متوسط زمان تيکآف را
 198ميلیثانيه دانستند و آن را براي پرش با دو پا معادل  200ميلیثانيه گزارش نمودند (.)13
ايشان در پژوهشی ديگر ،ميانگين زمان تيکآف را براي اسپک جفت و گام متعاقب بهترتيب  316و
1. Samson & Roy
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 352ميلیثانيه دانستند و ميانگين زمان اعمال نيرو براي اين دو نوع اسپک را بهترتيب  191و 195
ميلیثانيه گزارش نمودند ( .)8در پژوهش حاضر ،ميانگين زمان حمايت در تيکآف اجراهاي موفق،
 360ميلیثانيه محاسبه شده است که با زمان گزارششده توسط هوانگ در اسپک جلوي خط با گام
متعاقب همخوانی دارد .دليل اختالف ميان گزارش هوانگ و همکاران ( )13با گزارش ديگر هوانگ و
همکاران ( )8و نيز پژوهش حاضر در زمان حمايت ممکن است ناشی از اين باشد که آنها
مدتزمان اعمال نيرو را بهعنوان زمان تيکآف در نظر گرفتهاند.
با توجه به نتايج جدول شمارۀ دو مشاهده میشود که در اجراهاي موفق ،ميان متغير زمان حمايت
با سرعت افقی در لحظة تماس اوليه ،ارتباط مستقيم و معناداري وجود دارد و ميان زمان حمايت با
سرعت عمودي در تيکآف نيز ارتباط معکوس و معناداري مشاهده میشود؛ اين درحالی است که در
اجراهاي ناموفق ،هيچکدام از دو رابطة فوق معنادار نمیباشد .دراينراستا ،ساندرز 1گزارش نمود که
سرعت عمودي پرش در  50تا  70درصد سرعت افقی دورخيز به باالترين ميزان خود میرسد (.)14
در پژوهش حاضر ،ارتباط ميان دو متغير سرعت عمودي در تيکآف و سرعت افقی در تماس اوليه،
معکوس بهدست آمد که البته ،اين ارتباط در اجراهاي موفق و ناموفق معنادار نمیباشد؛ لذا،
درمقايسه با گزارش ساندرز میتوان نتيجه گرفت که سرعت افقی دورخيز شرکتکنندگان ،باالتر از
 50تا  70درصد ماکزيمم بوده است.
عالوهبراين ،نتايج جدول شمارۀ دو حاکی از اين است که ارتباط مستقيمی بين ارتفاع پرش با
سرعت عمودي تيکآف و زاوية پرش وجود دارد که مورد اول با توجه به رابطة حرکت پرتابی در
مکانيک کالسيک ،قابلانتظار میباشد .دراينراستا ،شهبازي و ميرعابدي در پژوهش خود به بررسی
ارتباط بين ارتفاع پرش و مؤلفههاي عمودي و افقی سرعت در روشهاي متفاوت گام برداري حين
دورخيز پرداختند ( )5و عنوان کردند که ارتباط معناداري بين مؤلفة عمودي سرعت و ارتفاع در سه
نوع گامبرداري کوتاه ،متوسط و بلند وجود دارد و بيشترين سطح اين ارتباط در گام بلند (که در آن،
جابهجايی مرکز ثقل بهصورت عمودي و افقی بيشتر میباشد) مشاهده میشود .شايانذکر است که
آنها ارتباط معناداري را ميان ارتفاع پرش و مؤلفة سرعت افقی دورخيز مشاهده نکردند و در
گزارش خود ،مقدار کمی سرعتها را ارائه ننمودند .همچنين ،شهبازي و همکاران در پژوهش خود
ارتباط ميان طول گام آخر و ارتفاع پرش را موردبررسی قرار دادند و عنوان کردند که ارتفاع پرش در
گام کوتاه ،بيشتر از گام بلند است ( .)15با توجه به تفاوت سرعت عمودي در گام بلند و کوتاه ،نتايج
آنها با يافتههاي پژوهش حاضر مشابه میباشد.

1. Saunders
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عالوهبراين ،با توجه به جدول شمارۀ دو مشاهده می شود که ارتباط معناداري بين ارتفاع پرش و
سرعت افقی در لحظة تماس اوليه در اجراهاي موفق و ناموفق وجود ندارد .اين امر بهمعناي
مستقلبودن ارتفاع پرش از سرعت دورخيز میباشد .ازسويديگر ،همبستگی منفی سرعت برآيند با
زاوية تيکآف نشان میدهد که با افزايش سرعت برآيند ،افزايش سرعت افقی ،بيشتر از افزايش
سرعت عمودي خواهد بود .بهعبارتديگر ،افزايش سرعت افقی و درنتيجه سرعت برآيند ،منجر به
افزايش يکسان سرعت عمودي و افزايش ارتفاع پرش نخواهد شد .اين يافته برخالف باور رايج مربيان
به افزايش سرعت دورخيز و کسب انرژي جنبشی براي تبديل آن به سرعت عمودي و باالتر پريدن
میباشد .شايانذکر است که در اين پژوهش ،ارتباط معناداري ميان ارتفاع پرش با زمان حمايت
مشاهده نگرديد .البته ،ازآنجاکه ارتباط ارتفاع پرش با سرعت عمودي تيکآف معنادار میباشد و نيز
با توجه به وجود ارتباط معکوس معنادار بين سرعت عمودي تيکآف و زمان حمايت ،میتوان بهطور
غيرمستقيم ،تأثير زمان حمايت را موردتوجه قرار داد.
موندال نيز به بررسی ارتباط بين سرعت تيکآف و سرعت توپ پرداخت و گزارش کرد که ارتباطی
منفی بين سرعت توپ و سرعت تيکآف ورزشکار وجود دارد ( .)10با توجه به جدول شمارۀ دو ،در
پژوهش حاضر بين سرعت توپ با سرعت افقی در لحظة تماس اوليه و سرعت عمودي تيکآف،
ارتباط معناداري در اجراهاي موفق و ناموفق وجود ندارد.
با توجه به موارد فوق میتوان نتيجه گرفت که علیرغم اينکه پژوهشگران در پژوهشهاي پيشين
به بررسی و تعيين اندازۀ کمی متغيرهاي زمان حمايت ،سرعت تيکآف و ارتفاع پرش پرداختهاند،
اما هيچکدام از پژوهشهاي ذکرشده ،ارتباط اين متغيرها را بهشکل حاضر گزارش نکرده است و
ازآنجاکه ارتفاع پرش و سرعت توپ بهعنوان متغيرهاي مستقيم ،موردتوجه بازيکن و مربی
میباشند ،ارتباط اين دو با متغيرهاي فوق ،حائزاهميت بيشتري است.
با توجه به نتايج پژوهش حاضر مشاهده شد که سرعت توپ با هيچيک از متغيرهاي ذکرشده (نه در
اجراهاي موفق و نه در اجراهاي ناموفق) ارتباط معناداري ندارد؛ درصورتیکه ارتباط ميان ارتفاع
پرش با سرعت عمودي تيکآف و زاوية تيکآف معنادار میباشد .بدينترتيب ،بهعنوان نتيجهگيري
کلی میتوان توجه به اهميت سرعت عمودي و زاوية تيکآف را به مربيان و بازيکنان توصيه نمود.
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Abstract
The purpose of this study was to compare and to determine the relationship between
biomechanical parameters of take off in successful and unsuccessful volleyball back row
spikes. Seventy three correct back row spikes performed by seven elite young volleyball
players were investigated in this research. Two dimensional video recordings were done
during all performances and the desired kinematic parameters were computed. The
results demonstrate significant differences in skill score, horizontal velocity of ball, and
angle of take off between successfull and unsuccessfull performances while, differences
between support time, resultant velocity at take off and height of jump were not
significant between successfull and unsuccessfull spikes. The correlation anlysis also
show a relationship between heigth of jump and both velocity and angle of take off.
Therefore, it is suggested that the ratio of the horizontal and vertical take-off speeds to
be considered for successful back row spikes.
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