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 مقدمه
ترين شکل و اصلی استنياز رسيدن به موفقيت در واليبال، برخورداري از حمالت قوي مورد براي

هاي بندي مهارت. پژوهشگران در رده(1) باشدمیاسپک يا آبشار  ،هاي پيشرفتهبازي حمله در

. اسپک (2)دانند بينی کسب موفقيت يک تيم را حرکت اسپک میواليبال، مؤثرترين عامل پيش

که  استهاي امتيازآور حمله و يکی از شش مهارت اصلی واليبال يک نمونه از تکنيک ،پشت خط

 بايستمی بازيکن شود. در اين حرکتباشند اجرا میی که در موقعيت عقب زمين میتوسط بازيکنان

اتخاذ تاکتيک . (1) قبل از فرود به توپ ضربه بزند وباال پرش کند سمت حد امکان به  بيشترينتا 

ها در هاي بازيکنان رديف عقب و مشارکت آنباعث استفاده از توانايی اجراي اسپک پشت خط

شود. وجود بازيکنان هاي سرگردان براي کسب امتياز میاستفاده از توپ نيز هانی وناگ تحمال

دفاع در بازي در کمک به حفظ توازن توان حمله ـ  ،تعادلیزن، همچون وزنة خطقدرتی و پشت

 باشد.بسيار ارزشمند می

ميت بااليی براي که بررسی اين حرکت براي آگاهی از شرايط الزم براي موفقيت ضربه، اهجاآناز

تواند براي بهبود تکنيک يومکانيکی اسپک میتحليل ب ،لذا ؛ورزشکار و مربی خواهد داشت

هاي سينماتيکی و سينتيکی با پژوهشذکر است که تاکنون، شايان استفاده قرار گيرد.مورد

 ،ارانهمک و 1ولي ،مثالعنوانبه ؛مهارت اسپک صورت گرفته است نسبت بهرويکردهاي متفاوت 

و موردبررسی قرار دادند ها در اجراي حرکت اسپک را بندي مناسب و هماهنگی حرکت اندامزمان

به مربيان و در اين رابطه را  (ها قبل از ضربهداشتن دامنة حرکتی کافی در اندام)هايی توصيه

اي اندام زاويه ارتباط بين سينماتيکبه بررسی و همکاران نيز  2. کولمن(3)ورزشکاران ارائه نمودند 

و  پرداختنددر اجراي بازيکن سطح باال شدن لحظة جدا و سرعت عمودي مرکز جرم جسم در پايينی

ارتباطی وجود  ،شدن با ارتفاع پرشاي اندام پايينی در زمان جدانشان دادند که بين سينماتيک زاويه

صورت معناداري با هب. ايشان گزارش کردند که ميانگين سرعت توپ پس از ضربه، (1)نداشت 

توالی اجرا و  ،و همکاران 3مارکزهمچنين، . ردراست ارتباط دا ةاي مفصل شانبيشينة سرعت زاويه

شهبازي مقدم و . (4)اي مقايسه نمودند بندي شروع و زواياي اجرا را در افراد مبتدي و حرفهزمان

هاي سرعت مرکز ثقل در سه لفهؤبة ممنظور محاسها را بهجايی اندامهجابنيز ( 2008) ميرعابدي

ارتباط بين وجود حاکی از  هاهاي آنيافته. (5)برداري در اسپک جلوي خط برآورد نمودند روش گام

اين ارتباط در گام  کهمؤلفة سرعت عمودي مرکز ثقل با ارتفاع پرش در هر سه نوع گام برداري بود 

                                                           
1. Liu 

2. Coleman 

3. Marquez 
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آناليز سينماتيکی پرش اسپک پشت خط  ،همکارانو  1هوانگبراين، عالوه. مشاهده شدبلند بيشتر 

هاي سينماتيکی پرش اسپک پشت خط با يک و دو پا واليبال را با هدف تعيين و توصيف مشخصه

تر و برداري سريعگام ، دارايپا. نتايج اين پژوهش نشان داد که پرش اسپک تک(6)انجام دادند 

دو پا با پرش نسبت به  زمان اسپک کمتر نيز مرکز ثقل در مرحلة پرش وبيشتر  سرعت افقی

 هاآنپا داشته باشد. تواند ارتفاع بيشتري نسبت به جهش تککه پرش با دو پا میحالیدر باشد؛می

گزارش دو پا با پا نسبت به پرش براي اسپک با پرش يک برتري چشمگيري را از نظر کسب امتياز

العمل زمين در متغيرهاي نيروي عکسکه داد  نشان نيزو سينگ  2سينگ . نتايج پژوهشنمودند

چهار برابر نيز نيروي عمودي  ةو بيشين بوده بيشتر ،مقايسه با فرود نرمالشرايط فرود طوالنی در

سينتيک دو نوع اسپک با پرش  در پژوهشی هوانگ و همکارانهمچنين، . (7) باشدمینيروي افقی 

تفاوتی بين ارتفاع دو پرش و  ،. در اين پژوهش(8)دادند بررسی قرار را مورد 4و گام متعاقب 3پاجفت

ارتباط ميان ارتفاع ضربه به توپ و سرعت به بررسی نيز  5کردن فشار مشاهده نشد. موندالزمان وارد

ارتباط معناداري ميان ارتفاع  هاي او،يافتهدر  که (9) پرداختدر اسپک با پاس کوتاه و بلند توپ 

آف و سرعت توپ ارتباط بين سرعت تيک ،اي ديگر. وي در مطالعهده نگرديدآن مشاهتوپ و سرعت 

اسپک  نسبت به( 66/3اسپک با پاس بلند، سرعت پرش بيشتري ) نمود کهو گزارش  کرد را بررسی

منفی بين  یارتباطوجود وي حاکی از  هايذکر است که يافتهقابل. (10) رد( دا33/3پاس کوتاه )

 آف ورزشکار بود.کسرعت توپ و سرعت تي

گرفتة قبلی، حرکت اسپک زير تور هاي صورتدر اغلب پژوهشذکر اين نکته ضرورت دارد که 

 اسپک اجراي هاي سينماتيکی حرکت تأکيد شده است. ماهيتو بر جنبه بررسی قرار گرفتهمورد

 سه ةفاصل در تور نام به مانعی وجود و خط پشت از پرش قانونی محدوديت به توجه با خط پشت

 يک عنوانبه آفتيک فاز کليدي نقش. باشدمی متفاوت خط جلوي اسپک با ،حمله خط با متري

 پرواز و دورخيز ميان حرکتۀ نحو در تغيير به شوندهمنجر نيروهاي تبديل و توليد در ارتباطیة حلق

 صرفکه  است بديهی باشد.نمی انکارقابل ،موفق خط پشت اسپک ويژهبه و اسپک يک اجراي در

هاي پيشين، به نقش پژوهش در .شد نخواهد اجرا بهبود به منجر ،حمله براي دورخيز سرعت افزايش

و ارتباط بين سرعت مرکز جرم ورزشکار در لحظة تماس با زمين با ارتفاع پرش و زمان حمايت و 

تباط متغيرهاي نقش و ار ،و تأثير اين متغير بر مهارت توجهی نشده است. همچنيننيز موفقيت اجرا 
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4. Mondal 



 1395، بهار و تابستان 19مطالعات طب ورزشی شماره                                                                            20

بر  سرعت توپ نيزبيومکانيکی اثرگذار سرعت و زاوية حرکت مرکز جرم ورزشکاران در لحظة پرش و 

بر برده هاي ناملفهؤمقدار و تأثير م لذا، است؛نگرفته  توجه قرارمورد هم اجراي اسپک پشت خط

 ةمانده است. اجراي بهين موفقيت و صحت اجراي اين حرکت براي بازيکنان و مربيان ناشناخته باقی

زن خطآور براي بازيکنان پشتتواند منجر به يک اسپک خوب و امتيازها میلفهؤاي از اين مزنجيره

حاضر  پژوهشدر ها، شده براي حرکت اسپک در تعيين موفقيت تيم. با توجه به اهميت ذکرگردد

مرحلة  در اجراي برده،نامومکانيکی بيپژوهشی تالش شد تا متغيرهاي  براي تکميل اين کمبودهاي

 و ارتباط آن با موفقيت و صحت اجرا تعيين شود. گردد اسپک پشت خط محاسبه آفتيک
 

 پژوهش روش
با )نفر از بازيکنان تيم منتخب جوانان استان اصفهان هفت  ،کنندگان در پژوهش حاضرشرکت

بودند  (سال 5/4ورزشی  ةسابق متر وسانتی 187 کيلوگرم، قد 5/69 سال، جرم 5/17 یسن ميانگين

شده، بازيکنان قدرتی بودند که در اجراي دسترس انتخاب شدند. ورزشکاران انتخابصورت درکه به

جز هکنندگان بشرکت ذکر است که تمامیشاياناسپک قدرتی و پشت خط مهارت و توانايی داشتند. 

هاي درگير در اجراي اندام ويژه دربه ،بدنیگونه جراحت دست بودند و سابقة هيچراست ،يک نفر

نامه توسط هر آزمودنی تکميل ابتدا فرم رضايتجهت انجام پژوهش، حرکت اسپک را نداشتند. 

ها و چگونگی آوري دادهگيري و ثبت شد. نحوۀ جمعها اندازهوزن، قد و طول اندام آزمودنی و گرديد

و  شد کنندگان مرورجلوي دوربين، با شرکت شده براي اجرا درها در مسير مشخصحرکت آن

 ارائه گشت.ها توضيحات کافی به آن

متري از هم در امتداد  پنجرنگی متمايزي در فواصل  منظور کاليبراسيون تصوير، نقاطبهبراين، عالوه

مسير اجراي ذکر اين نکته ضرورت دارد که . گرديدمسير اجراي ورزشکار بر روي زمين نصب 

حرکت در که فرض شد  لذا،طی مستقيم به موازات خط طولی زمين واليبال بود و خ ،ورزشکار

زد آر کاسيو )بعدي مناسب است. يک دوربين گيرد و اجراي تحليل دوصفحة ساجيتال صورت می

متري و  5/12 ةعمود بر سطح ساجيتال بدن ورزشکار در مسير حرکت، به فاصلصورت به( نيز 2001

کمی بيشتر  ،ميدان ديد و زوم دوربينهمچنين، . گشتپايه ثابت بر روي سه متري 35/1در ارتفاع 

کننده را حين اجراي اسپک از نظر که بدن شرکتنحويبه ؛از محيط کاليبراسيون انتخاب گرديد

ارتفاع ضربه به توپ و نيز گام آخر دورخيز، چند فريم مانده به مرحلة تماس پاشنه با زمين پوشش 

 . گرفتهرتز بر ثانيه انجام  120اري با فرکانس بردبدهد. فيلم

                                                           
1. Casio ZR 200 
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کردن و تمرين بدنی و ذهنی داده کنندگان فرصت دلخواه براي گرمبه شرکت آزمون،از انجام  پيش

چند بار حرکت در مسير را تکرار و تمرين نمايند. در اين پژوهش که خواسته شد  هاشد و از آن

درصدي از قد ورزشکاران که در حالت ايستاده  57ة منظور کسب اطالعات سينماتيکی، نقطبه

 ،گيرداستفاده قرار میشود و در روش ساکرال نيز موردعنوان نمايندۀ مرکز جرم در نظر گرفته میهب

عنوان مرکز جرم در اين نقطه به. (11) گرديدبا چسباندن يک نشانة رنگی متمايز مارکرگذاري 

کردن و اعالم آمادگی (. پس از گرم11ر گرفته است )استفاده قراسازي نيز موردمباحث مدل

و اين اجراها  انجام داد هاي استراحت دلخواهکنندگان، هر ورزشکار اجراهاي خود را با فاصلهشرکت

يا اسپکر از دريافت  و . اجراهايی که در آن خطا رخ داده بوديافتاجراي درست ادامه  11تا ضبط 

دو  .گشتحذف تحليل  ةمرحل از لذا، و گرديدهي نادرست محسوب عنوان اجراهب ،پاس راضی نبود

عهده رکار ارزيابی اجراها و اعطاي نمرۀ مهارت به هر اجرا را ب ،واليبال ةسابقة رشتنفر از مربيان با

 10تا  صفر بيناي داشتند که پس از ديدن فيلم اجراي ورزشکار با سرعت معمولی، به هر اجرا نمره

 ادند.داختصاص میرا 

نمايش داده شد و مختصات نقاط  1فيش حرکت دارتافزار آناليز شده، در نرمهاي ثبتفيلمدر ادامه، 

مفاصل اصلی درگير در حرکت  :دست آمد. اين نقاط شاملنظر روي بدن ورزشکار در هر فيلم بهمورد

درصدي قد ورزشکار در  57نقطة  اين نقطه، ،طور که پيشتر عنوان شدهمان) نقطة مرکز جرم بودو 

استفاده قرار گرفته اطالعات نقطة مرکز جرم مورد تنها در گزارش حاضر ،. البته(حالت ايستاده بود

 گرديدمختصات پيکسلی نقاط با استفاده از روش ضريب مقياس کاليبره ذکر است که شاياناست. 

 (. يک)رابطة 

 

(1) 

 

 بردار ضرايب مقياس و  S، 2دي واقعی نقطه در دستگاه کارتزينبعمختصات دو  ،فوق ةدر رابط

اي با رابط برنامه ،3افزار متلبدر نرم ،عدي است. سپسبمختصات پيکسلی نقطه در تصوير دو

گيري عددي اي در هنگام تماس پا با زمين از طريق مشتقتا سرعت لحظه گرديدگرافيکی طراحی 

آوردن سرعت افقی و عمودي مرکز جرم ورزشکار و برآيند دستبراي بهبراين، عالوهدست آيد. به

تماس پاشنة پا با زمين و دو فريم  ةاز مختصات مکانی مرکز جرم در لحظتماس،  ةها در لحظآن

شدن انگشتان جدا ةلحظپرش نيز  ةها در لحظآوردن سرعتدستهب منظوربهقبل از آن استفاده شد. 

                                                           
1. Dartfish Teampro 7 

2. Cartesian 

3. MATLAB 
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اي با برنامه ،افزار متلبدر نرمپس از آن، . مورداستفاده قرار گرفتو دو فريم پس از آن  پا از زمين

اي در هنگام تماس پا با زمين از طريق تا سرعت لحظهگرديد رابط گرافيکی خاص طراحی 

از تفاضالت  ،آوردن سرعتدستهبراي ب، سهو  دودست آيد. مطابق روابط گيري عددي بهمشتق

حرکت مرکز ة هاي افقی، عمودي و برآيند مرکز جرم و زاوياستفاده شد. سرعت دوتبة مر يپيشرو

 محاسبه گرديد. پنجتا  دوهاي ترتيب با استفاده از رابطهبه نيز پرش ةجرم در لحظ

 

(2)  
(3)  
(4) 

 
(5) 

 
 

 سهو  دوجاي روابط به هفتو  ششاز روابط  ،تماس ةسرعت در لحظ ةبراي محاسبهمچنين، 

 .استفاده شد

(6)  
(7)  
 

پرش با باالترين ارتفاع همين نقطه ة عمودي مرکز جرم در لحظ اختالف موقعيتذکر است که قابل

 عنوان ارتفاع پرش در نظر گرفته شد.هدر فاز پرواز، ب

شده توسط هاي ثبتتعداد فريم ةوسيلهزمان تماس پاي ورزشکاران با زمين بمدتبراين، عالوه

ها در ثبت دقيق زمان تماس پا با زمين در يک . حساسيت دوربينگرديدوربين در اجراها مشخص د

 480و  240، 120هاي برداري در سرعتهاي فيلمزمان دوربينبردن همکارهآزمون آزمايشی با ب

 120فرکانس  ،نهايتدر وهرتز مقايسه گرديد  300اسکن با فرکانس فريم در ثانيه و دستگاه فوت

برداري، حاضر مناسب تشخيص داده شد. در اين سرعت فيلم پژوهش هرتز براي ثبت و تحليل در

دست ها در اين کسر، زمان حمايت بهاز ضرب تعداد فريم وثانيه است  120/1 با زمان هر فريم برابر

 آمد.

( از يک و دو)روابط  دوسرعت توپ نيز با استفاده از معادالت تفاضالت پيشروي مرتبة  هايلفهؤم

سرعت توپ با استفاده از جمع برداري  ،ترتيببدينشدن توپ از دست محاسبه شد. لحظة جدا

 محاسبه گشت.( سهها )رابطة مؤلفه

هاي افقی، عمودي و برآيند مرکز جرم در سرعت :شامل)از محاسبة متغيرهاي سينماتيکی  پس

افزار آماري ، از نرم(زمان حمايت و سرعت توپ آف، ارتفاع پرش،زاوية تيک ،آفلحظات تماس و تيک
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با استفاده از آزمون تی مستقل، متغيرهاي مذکور در  واستفاده شد  19نسخة  1اس .اس .پی .اس

ها در اجراهاي موفق و ناموفق از طريق و ارتباط بين آن گرديدندموفق مقايسه نااجراهاي موفق و 

 .تگشبستگی پيرسون بررسی محاسبة ضريب هم
 

 نتايج

هاي سينماتيکی منتخب براي ميانگين و انحراف استاندارد مشخصه شمارۀ يک،در جدول 

آف نشان داده شده است. اين متغيرها در اجراهاي ورزشکاران در هنگام تماس پا با زمين و تيک

 اند.تی مستقل مقايسه شدهموفق و ناموفق از طريق آزمون 
 

 تيکی در اجراهاي موفق و ناموفقمتغيرهاي سينما ةمقايس ـ1جدول 

 متغير
واحد 

 گيرياندازه

 اجراها
 تی مستقلآزمون 

 ناموفق موفق

 ميانگين
انحراف 
 استاندارد

 ميانگين
انحراف 
 استاندارد

 معناداري مقدار تی آزادي ةدرج

 00/0** 85/4 71 88/0 47/6 12/1 65/7 - مهارت ۀنمر
 19/0 33/1 71 75/7 5/59 08/7 8/61 مترسانتی ارتفاع پرش

 50/0 68/0 71 33 354 32 360 ثانيهميلی زمان حمايت
 34/0 -97/0 71 37/0 62/3 39/0 53/3 متر بر ثانيه سرعت افقی تماس
 08/0 -76/1 71 47/0 29/4 5/0 08/4 متر بر ثانيه آفسرعت افقی تيک

 عمودي سرعت
 آفتيک

 054/0 96/1 71 33/0 1/3 4/0 27/3 متر بر ثانيه

سرعت برآيند 
 آفتيک

 91/0 -11/0 71 42/0 28/5 4/0 27/5 متر بر ثانيه

 03/0* 27/2 71 66/4 85/35 32/5 58/38 درجه آفزاوية تيک
 046/0* -30/2 61 68/2 8/21 94/1 6/20 متر بر ثانيه سرعت افقی توپ

 

 01/0معناداري در سطح  **

 05/0معناداري در سطح  *
 

 

ارتباط بين متغيرهاي منتخب سينماتيکی در اجراهاي موفق و ناموفق که از  دو،شمارۀ در جدول 

 .استنشان داده شده  اند،گرديدهبستگی پيرسون محاسبه طريق آزمون آماري هم
 

 

                                                           
1. SPSS   
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 ناموفق و موفق اجراهاي در متغيرها بستگیـ هم2جدول 

 اند.اعداد مربوط به اجراهاي موفق در زير قطر اصلی و اعداد مربوط به اجراهاي ناموفق در باالي قطر اصلی درج شده 

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

 

آف و سرعت افقی توپ تيک ةدر نمرۀ مهارت، زاوي شود کهمشاهده میهاي جدول يک براساس يافته

. در سرعت افقی و عمودي مرکز جرم در لحظة دارند يمعنادار تفاوت بين اجراهاي موفق و ناموفق

 در قسمت بحث که شودمشاهده میاي مالحظهآف نيز بين اجراهاي موفق و ناموفق تفاوت قابلتيک

 به آن اشاره خواهد شد. گيريو نتيجه

    

در 
ی 

فق
ت ا

رع
س

يه
اول

س 
ما

ت
در  
د 

آين
 بر

ت
رع

س
ک

تي
ف

آ
ي 

ود
عم

ت 
رع

س
 

در 
ک

تي
ف

آ
ت 

ماي
 ح

ان
زم

 

ک
 تي

ية
زاو

ف
آ

 

ش
پر

ع 
تفا

ار
پ 

تو
ت 

رع
س

 

ی 
فق

ت ا
رع

س
يه

اول
س 

ما
ر ت

د
 

 308/0 0.06 -304/0 304/0 -075/0 329/0   بستگیضريب هم
 .118/0 754/0 102/0 103/0 693/0 076/0   معناداري

 27 30 30 30 30 30   حجم نمونه

د 
آين

 بر
ت

رع
س  در

ک
تي

ف
آ

 

 344/0* بستگیضريب هم
 

163/0 151/0- *459/0- 035/0- 041/0 

 024/0 معناداري
 

389/0 426/0 011/0 854/0 839/0 

 43 حجم نمونه
 

30 30 30 30 27 

ي 
ود

عم
ت 

رع
س

ک
 تي

در
ف

آ
 

 -219/0 381/0* 747/0** -251/0   406/0** -237/0 بستگیضريب هم

 272/0 038/0 00/0 181/0   007/0 126/0 معناداري

 27 30 30 30   43 43 نهحجم نمو

ت
ماي

 ح
ان

زم
 

 -371/0* -125/0 351/0* بستگیضريب هم
 

093/0- 122/0 158/0 

 014/0 424/0 021/0 معناداري
 

625/0 520/0 432/0 

 43 43 43 حجم نمونه
 

30 30 27 

ک
 تي

ية
زاو

ف
آ

 

 -125/0 371/0*   -273/0 722/0** -320/0* -511/0** بستگیضريب هم

 533/0 043/0   077/0 00/0 036/0 00/0 معناداري

 27 30   43 43 43 43 حجم نمونه

ش
پر

ع 
تفا

ار
 

 435/0** 015/0 338/0* -156/0 006/0 بستگیضريب هم
 

046/0- 

 004/0 923/0 027/0 318/0 970/0 معناداري
 

820/0 

 43 43 43 43 43 حجم نمونه
 

27 

پ
تو

ت 
رع

س
 

   189/0 096/0 -102/0 211/0 150/0 -082/0 بستگیضريب هم
   269/0 578/0 556/0 217/0 382/0 635/0 معناداري

   36 36 36 36 36 36 حجم نمونه
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فارغ از نتيجة اجرا، ارتفاع پرش با سرعت عمودي و  ،شودمشاهده میدو  جدولگونه که در همان

بستگی کدام از عوامل مذکور همسرعت توپ با هيچ ، امادارد یبستگی مستقيمآف همزاوية تيک

که در صورتیدر ؛بستگی دارندو زمان حمايت هم سرعت عمودينيز ندارد. در اجراهاي موفق 

 شود.بستگی مشاهده نمیاجراهاي ناموفق اين هم
 

 گيريو نتيجه بحث
طور هپا بپرش تک ةسرعت عمودي مرکز جرم در اسپک پشت خط را در لحظ ،هوانگ و همکاران

 . کولمن و همکاران(6) متر بر ثانيه گزارش کردند 79/3 معادل و در پرش با دوپامتر  55/3 متوسط

لحظة  آف در اسپک جلوي خط را درنيز متوسط سرعت عمودي مرکز جرم جسم در لحظة تيک

و نتايج خود را با پژوهش  (1)متر بر ثانيه در اجراي بازيکن سطح باال برآورد کردند  59/3شدن جدا

مخوان دانستند. در ه (12)را گزارش نموده بودند متر  5/3 ی معادلکه سرعت 1سامسون و روي

متر بر ثانيه محاسبه  27/3 برابر با آفسرعت عمودي مرکز جرم در لحظة تيک ،پژوهش حاضر

درصد از آنچه توسط  10حدود  نيز آف اسپک پشت خط. سرعت عمودي ورزشکاران در تيکگرديد

 موردرگزارش هوانگ و همکاران د نيز از خط گزارش شده بود و يکولمن و سامسون در اسپک جلو

هاي آنتروپومتري و دليل تفاوت در ويژگیاسپک پشت خط کمتر بود که ممکن است اين اختالف به

کننده در پژوهش حاضر و نيز نوع سال با ورزشکاران جوان شرکتميزان مهارت ورزشکاران بزرگ

ع بيشتر توجه اين است که بازيکنان زير تور جهت رسيدن به ارتفاشده باشد. نکتة قابلاسپک اجرا

 تالش ،با تور پس از اجراي اسپک خود دستی بر مدافعين حريف و جلوگيري از برخورد بدنبراي باال

، اما بازيکنان نمايندکنند سرعت حرکت خود را در فاز پرش به سرعت عمودي تبديل می

ننده نيز کگيرکه غالبًا سريع و غافل)زن براي رسيدن به توپی که پاسور فراهم نموده است خطپشت

دادن آن از تور و نشاندن آن در قسمتی از زمين که پوشش کمتري دارد، نياز عبور و نيز (باشدمی

 که بخواهند بهصورتیله درأو اين مس نماينددر حد مطلوب حفظ دارند که سرعت افقی خود را 

ارتفاع پرش  شدن، موجب کمنمايندکنند اعمال نيرو خط نيرو وارد می يميزانی که در اسپک جلو

 ها خواهد شد.آن

آف را پاي زنان، متوسط زمان تيکهوانگ و همکاران در پژوهش خود در اسپک جلوي خط تک

. (13)ثانيه گزارش نمودند ميلی 200 معادلپا  دو با براي پرشدانستند و آن را ثانيه ميلی 198

و  316ترتيب و گام متعاقب به آف را براي اسپک جفتميانگين زمان تيک ،ايشان در پژوهشی ديگر

                                                           
1. Samson & Roy 
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 195و  191ترتيب به را براي اين دو نوع اسپکو ميانگين زمان اعمال نيرو  دانستند ثانيهميلی 352

 ،آف اجراهاي موفقميانگين زمان حمايت در تيک ،. در پژوهش حاضر(8)ثانيه گزارش نمودند ميلی

شده توسط هوانگ در اسپک جلوي خط با گام که با زمان گزارش ه استثانيه محاسبه شدميلی 360

با گزارش ديگر هوانگ و  (13). دليل اختالف ميان گزارش هوانگ و همکاران اردمتعاقب همخوانی د

ها نکه آ ناشی از اين باشدپژوهش حاضر در زمان حمايت ممکن است  نيزو  (8)همکاران 

 اند.فتهآف در نظر گرعنوان زمان تيکهزمان اعمال نيرو را بمدت

ميان متغير زمان حمايت  ،در اجراهاي موفق که شودمشاهده می شمارۀ دوبا توجه به نتايج جدول 

و ميان زمان حمايت با  ي وجود داردمعنادار و ارتباط مستقيم ،با سرعت افقی در لحظة تماس اوليه

حالی است که در اين درشود؛ ي مشاهده میمعنادار و ارتباط معکوس نيز آفسرعت عمودي در تيک

گزارش نمود که  1ساندرز راستا،دراين .باشدمیکدام از دو رابطة فوق معنادار نهيچ ،اجراهاي ناموفق

 .(14)رسد درصد سرعت افقی دورخيز به باالترين ميزان خود می 70تا  50سرعت عمودي پرش در 

 ه،افقی در تماس اولي آف و سرعتارتباط ميان دو متغير سرعت عمودي در تيک ،در پژوهش حاضر

 ،لذاباشد؛ نمیاين ارتباط در اجراهاي موفق و ناموفق معنادار  ،دست آمد که البتههمعکوس ب

باالتر از  ،کنندگانسرعت افقی دورخيز شرکت که توان نتيجه گرفتمقايسه با گزارش ساندرز میدر

 درصد ماکزيمم بوده است. 70تا  50

ارتفاع پرش با  ی بينارتباط مستقيم ۀ دو حاکی از اين است کهبراين، نتايج جدول شمارعالوه

با توجه به رابطة حرکت پرتابی در  مورد اول وجود دارد کهآف و زاوية پرش سرعت عمودي تيک

 در پژوهش خود به بررسی شهبازي و ميرعابديراستا، دراين. باشدمیانتظار قابل ،مکانيک کالسيک

هاي متفاوت گام برداري حين هاي عمودي و افقی سرعت در روشلفهؤم ارتباط بين ارتفاع پرش و

لفة عمودي سرعت و ارتفاع در سه ؤبين م يداراارتباط معن و عنوان کردند که (5)پرداختند دورخيز 

 ،که در آن) ارتباط در گام بلند اين و بيشترين سطح برداري کوتاه، متوسط و بلند وجود داردنوع گام

ذکر است که شود. شايانمیمشاهده  (باشدمیافقی بيشتر  عمودي و صورتهمرکز ثقل ب جايیهجاب

در  و مشاهده نکردند سرعت افقی دورخيزة لفؤميان ارتفاع پرش و م را ارتباط معناداري هاآن

شهبازي و همکاران در پژوهش خود  ،د. همچنيننمودنها را ارائه نمقدار کمی سرعت ،گزارش خود

ارتفاع پرش در که  عنوان کردندبررسی قرار دادند و يان طول گام آخر و ارتفاع پرش را موردارتباط م

. با توجه به تفاوت سرعت عمودي در گام بلند و کوتاه، نتايج (15) استبيشتر از گام بلند  ،گام کوتاه

  باشد.میپژوهش حاضر مشابه  هاييافتهبا  هاآن

                                                           
1. Saunders 
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مشاهده می شود که ارتباط معناداري بين ارتفاع پرش و  ارۀ دوشمبا توجه به جدول براين، عالوه

معناي به امر ناموفق وجود ندارد. اين سرعت افقی در لحظة تماس اوليه در اجراهاي موفق و

بستگی منفی سرعت برآيند با هم ،ديگرسوي. ازباشدمیبودن ارتفاع پرش از سرعت دورخيز مستقل

بيشتر از افزايش  ،با افزايش سرعت برآيند، افزايش سرعت افقیکه دهد آف نشان میزاوية تيک

نتيجه سرعت برآيند، منجر به افزايش سرعت افقی و در ،ديگرعبارتبهخواهد بود. سرعت عمودي 

خالف باور رايج مربيان افزايش يکسان سرعت عمودي و افزايش ارتفاع پرش نخواهد شد. اين يافته بر

کسب انرژي جنبشی براي تبديل آن به سرعت عمودي و باالتر پريدن  به افزايش سرعت دورخيز و

 ميان ارتفاع پرش با زمان حمايتارتباط معناداري  در اين پژوهش، ذکر است کهشايان باشد.می

نيز و  باشدمیآف معنادار تيک که ارتباط ارتفاع پرش با سرعت عموديجاآناز ،. البتهنگرديدمشاهده 

طور توان بهمی، آف و زمان حمايتبين سرعت عمودي تيک ارتباط معکوس معنادار با توجه به وجود

 توجه قرار داد.تأثير زمان حمايت را مورد ،مستقيمغير

 یارتباطپرداخت و گزارش کرد که آف و سرعت توپ ارتباط بين سرعت تيکبه بررسی نيز  موندال

در  شمارۀ دو،با توجه به جدول . (10) داردوجود آف ورزشکار منفی بين سرعت توپ و سرعت تيک

 ،آفپژوهش حاضر بين سرعت توپ با سرعت افقی در لحظة تماس اوليه و سرعت عمودي تيک

  .اردهاي موفق و ناموفق وجود نداارتباط معناداري در اجر

ن هاي پيشيپژوهشگران در پژوهش کهرغم اينکه علیتوان نتيجه گرفت با توجه به موارد فوق می

، اندآف و ارتفاع پرش پرداختهسرعت تيک ،به بررسی و تعيين اندازۀ کمی متغيرهاي زمان حمايت

 است و حاضر گزارش نکرده شکلارتباط اين متغيرها را به ،شدههاي ذکرکدام از پژوهشاما هيچ

مربی توجه بازيکن و مورد ،عنوان متغيرهاي مستقيمکه ارتفاع پرش و سرعت توپ بهجاآناز

 اهميت بيشتري است. حائز ،، ارتباط اين دو با متغيرهاي فوقدنباشمی

نه در )شده يک از متغيرهاي ذکرحاضر مشاهده شد که سرعت توپ با هيچ با توجه به نتايج پژوهش

که ارتباط ميان ارتفاع صورتیدر رد؛ندا يارتباط معنادار (اجراهاي موفق و نه در اجراهاي ناموفق

گيري عنوان نتيجهبه ،ترتيببدين. باشدمیآف معنادار تيک ةآف و زاويسرعت عمودي تيکپرش با 

 به مربيان و بازيکنان توصيه نمود. آف رااهميت سرعت عمودي و زاوية تيکتوجه به  توانکلی می
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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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