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مطالعات طب ورزشی
مقالة پژوهشی

تحلیل متغیرهای منتخب کینتیکی-زمانی اندام تحتانی والیبالیستهای نخبة
جوان حین اجرای دفاع روی تور

1
3

علی فتاحی ،1راضیه یوسفیان مال ،2میترا عاملی

 .1استادیار ،گروه بیومکانیک ورزشی ،دانشکدة تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
مرکزی ،تهران (نویسندة مسئول)
 .2دکتری بیومکانیک ورزشی ،گروه بیومکانیک ورزشی ،دانشکدة تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تهران مرکزی ،تهران
 .3کارشناسیارشد حرکات اصالحی و آسیبشناسی ورزشی ،کلینیک پژوهشی -ورزشی پویش ستارگان سالمت
تاریخ ارسال1398/10/30

تاریخ پذیرش 1399/05/28

چکیده
پژوهش حاضر با هدف تحلیل متغیرهای منتخب کینتیکی-زمانی اندام تحتانی والیبالیستهای نخبة
جوان در حین اجرای دفاع روی تور انجام شد 30 .والیبالیست جوان نخبة مرد تیم ملی بهعنوان آزمودنی
در این پژوهش شرکت داشتند .با قرارگرفتن روی صفحه نیروی انجام تکنیک دفاع روی تور ،متغیرهای
نیروهای عمودی و زمانهای این نیروها ،زمان بین دو نیروی اوج ،کل زمان فرود ،نسبت بین نیروهای
اوج و زمانهای بین دو نیروی اوج محاسبه شدند .از آمار توصیفی ،آزمون کلموگروف -اسمیرنوف و
آزمون همبستگی پیرسون برای تجزیهوتحلیل دادهها استفاده شد .ارتباط معنادار مثبتی بین زمانهای
اوج ،زمان بین نیروهای اوج و نیروهای اوج مشاهده شد ،اما ارتباط معنادار منفی بین سایر متغیرها وجود
داشت؛ بنابراین ،والیبالیستها باید در هنگام فرود تأکید بیشتری بر اندام تحتانی در لحظة فرود داشته
باشند؛ زیرا ،افزایش زمان اوج ثانویه نیروی تماسی را کاهش خواهد داد.
واژگان کلیدی :کینتیکی-زمانی ،اندام تحتانی ،والیبال ،دفاع روی تور.
-

شایان ذکر است تمامی مراحل این پژوهش با نظارت مستقیم و با تأیید فدراسیون والیبال جمهوری اسالمی
ایران انجام شده است که مستندات آن همراه با مقاله به نشریه ارسال شده است.

1. Email: fattahiali81@gmail.com
2. Email: raziehyousefian@yahoo.com
3. Email: amelimitra@gmail.com
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مقدمه
والیبال ورزشی غیربرخوردی است ،اما انجامدادن حرکات تکراری با قدرت و توان زیاد ،این ورزش را
بهعنوان یک رشتة ورزشی با میزان شیوع آسیب نسبتاً زیاد و بیش از  30درصد آسیب اسکلتی-
عضالنی معرفی کرده است ( .)1 ،2ازجمله تکنیکهای مهم و امتیازآور ورزش والیبال که بیش از
نیمی از آسیبهای این رشته را در برمیگیرد ،مهارت پرش و فرود است ( .)3پرش و فرود جزء اصلی
مهارتهای امتیازآوری مانند اسپک ،دفاع روی تور و سرویس پرشیاند که بازیکنان والیبال در طول
تمرین و بازی بهطور مداوم در حال اجرای آنها هستند ( .)4پژوهشها نشان میدهند بهطور میانگین
در هر ساعت از بازی والیبال 60 ،تکرار از تکنیک پرش-فرود اجرا میشود که بهدنبال آن ،نیروی
عکسالعمل زمین معادل یک تا پنج برابر وزن بدن بر اندام تحتانی وارد خواهد شد ()5 ،6؛ درنتیجه،
این تعداد نسبتاً زیاد تکرار و نیز نیروی واردشده به بدن ،مفاصل زانو و بهویژه مچ پا ،درمعرض بروز
آسیبهای حاد و مزمن فراوانی قرار میگیرند (.)11-7
از مهمترین دغدغههای متخصصان علوم ورزشی میتوان به بهینهسازی عملکرد ورزشکاران و نیز
کاهش میزان شیوع آسیبها اشاره کرد .به همین منظور ،تکنیکهای متفاوتی برای اجرای صحیح
حرکت فرود ،ارزیابی و توصیه شده است ( ،)12 ،13ازجملة آنها میتوان به تکنیک فرود با پای
غیرصاف1و الگوی شست پا-پاشنه2اشاره کرد ( .)11در طی انجامدادن این تکنیک ،ابتدا ناحیة جلویی
و سپس ناحیة عقبی پا با زمین برخورد میکند و ناحیة میانی پا برخورد و تماسی با زمین ندارد و
درنتیجه نیروی عکسالعمل زمین بسیار کمتری در مقایسه با سایر تکنیکها بر اندام تحتانی وارد
میشود ( .)6 ،13 ،14از منظر بیومکانیک  ،با توجه به فرود روی دو نقطه در کف پا -بخش جلویی و
بهدنبال آن بخش عقبی پا -در منحنی نیروی عکسالعمل-زمان ،میتوان دو نیروی اوج را پیشبینی
کرد که اولین نیروی اِعمالشده بر ناحیة جلویی پا «نیروی اوج اولیه» و دومین نیرو «نیروی اوج
ثانویه» نامیده میشود .در پژوهشهای متفاوت ،میزان نیروی اوج اولیه و ثانویه بهترتیب حدود یک تا
دو برابر و یک تا هفت برابر وزن در طی هر حرکت فرود بر اندام تحتانی گزارش شده است ()12؛
بنابراین ،با درنظرگرفتن میزان زیاد نیروی واردشده بر بدن بهویژه هنگام برخورد بخش عقب پا با
زمین ،نیروی اوج ثانویه را میتوان بهعنوان یکی از عوامل اصلی بروز آسیبهای اندام تحتانی درنظر
گرفت ( .)13 ،14ارتباط و نسبتهای میان این دو نیرو و متغیرهای زمانی وابسته به آنها نشاندهندة
کیفیت فرود ورزشکاران درگیر در این تکنیک است؛ بهعبارتدیگر ،کیفیت و تناسب فرود با ارزیابی
میزان دو نیروی اوج نسبت به زمان تشخیص داده میشود؛ زیرا ،اعمال نیروی واردشدة کمتر در زمان
1. Non-Flat Foot
2. Toe-Heel Pattern

فتاحی :تحلیل متغیرهای منتخب کینتیکی -زمانی اندام تحتانی...
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طوالنیتر سبب فرود نرم و بهدنبال آن کاهش بروز آسیب خواهد شد ( .)6 ،17-15براساس
پژوهشهای متعدد ،نبود تناسب میان متغیرهای کینتیکی و کینماتیکی از قبیل نیروهای اوج و زمان
میان آنها به تغییر نامطلوب در الگوی فرود منجر خواهد شد که بهدنبال آن پیامدهای منفی بروز
آسیب برای ورزشکاران پیشبینیشدنی است .عالوهبراین ،اِعمال نیروهای عکسالعمل زمین بیش از
حد هنگام برخورد با زمین در لحظة فرود نیز بر کیفیت عملکرد اجرای مهارت پرش-فرود تأثیر منفی
خواهد داشت ()6 ،10 ،18 ،19؛ بنابراین ،بررسی رابطة زمان و میزان دو نیروی اوج ذکرشده اهمیت
دارد .شناخت ارتباط و همبستگی میان این متغیرها در راستای آموزش نحوة صحیح اجرای این مهارت
برای والیبالیستها و مربیان در کاهش بروز آسیب و بهبود عملکرد آنها نقش بسزایی خواهد داشت؛
درنتیجه ،هدف از انجامشدن پژوهش حاضر تحلیل متغیرهای منتخب کینتیکی-زمانی اندام تحتانی
والیبالیستهای نخبة جوان در حین اجرای دفاع روی تور بود.
روش پژوهش
در پژوهش حاضر 30 ،والیبالیست جوان نخبة مرد تیم ملی والیبال جمهوری اسالمی ایران (میانگین
و انحراف معیار سن18/14±1/12 :سال ،قد197/10±3/1 :سانتیمتر ،وزن 771/200±59/83 :نیوتن)
بهعنوان آزمودنی شرکت کردند .تمام بازیکنان با سابقة بازی بیش از چهار سال (میانگین و انحراف
معیار  4/39±0/95سال) ،دو جلسه تمرین چهارساعته و دو بار در روز در طی دو ماه داشتند و
هیچگونه پیشزمینة آسیب ارتوپدی یا نورولوژیک را تجربه نکرده بودند .قبل از اجرای پژوهش،
آزمودنیها از روند انجامشدن آن آگاهی یافتند و رضایتنامة شرکت در آزمون را امضا کردند .تمامی
مراحل انجام پژوهش نیز توسط کمیتة اخالق دانشگاه خوارزمی بررسی و تأیید شد .مهارت ارزیابیشده
در این مطالعه پرش دفاع روی تور بود .این مهارت با قرارگیری دستها در جلوی سینه با آرنج خمشده
و سپس فلکشن مفاصل زانوها ،لگن و مچ پا و بازکردن سریع آنها بهمنظور اجرای دفاع روی تور
انجام میشود .برای آشنایی بیشتر آزمودنیها با پروتکل آزمون در محیط آزمایشگاه ،برای هر فرد سه
تا پنج مرحله تمرین اجرای تکنیک قبل از انجام آزمون درنظر گرفته شد .بهمنظور کاهش اثر بازخورد
مربی هنگام اجرای آزمون اصلی هیچ راهنمایی از سمت آزمونگیرنده یا مربی ارائه نشد .پس از
کالیبراسیون سیستم صفحه نیرو ( 1000هرتز کیستلر® ساخت کشور سوئیس) آزمودنیها سه پرش
عمودی بیشینه با استراحت سهدقیقه ای در بین هر اجرا انجام دادند.
نیروهای اوج اولیه و ثانویة نُرمالشده به وزن آزمودنی و زمانهای وقوع آنها ،بهطور مستقیم از روی
نمودار نیرو-زمان بهدست آمد.
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زمان انتهای فرود هنگامی در نظر گرفته شد که سرعت مرکز جرم به صفر رسید .برای محاسبة سرعت
مرکز جرم ،ابتدا برآیند نیروی عکسالعمل وارد بر مرکز جرم با تفریق نیروی عکسالعمل عمودی
زمین از وزن آزمودنی بهدست آمد .با تقسیم این نیرو بر جرم آزمودنی ،شتاب حرکت مرکز جرم
بهدست آمد و با استفاده از انتگرالگیری با نرمافزار اکسل  ،2010سرعت مرکز جرم محاسبه شد و
نقطة مدنظر تعیین شد.
همچنین نسبت بین نیروهای اوج و زمانهای اوج محاسبه شدند .تمامی مراحل تجزیهوتحلیل آماری
با نرمافزار اس.پی.اس.اس 1.نسخة  21انجام شد .از آمار توصیفی برای معرفی میانگین ،انحراف
استاندارد و آزمون کلموگروف-اسمیرنوف 2برای ارزیابی طبیعیبودن توزیع دادهها استفاده شد.
همچنین از آزمون همبستگی پیرسون برای تعیین و بررسی ارتباطات بین متغیرها استفاده شد .تمامی
مراحل آزمونهای آماری در سطح معناداری  p ≤ 0.05انجام شد.

شکل  -1نمودار نیرو – زمان بهدستآمده از صفحه نیرو و معرفی متغیرهای پژوهش

نتایج
مقادیر میانگین و انحراف معیار مربوط به متغیرهای پژوهش در جدول شمارة یک نشان داده شده
است.

1. SPSS
2. Kolmogorov Smirnov
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فتاحی :تحلیل متغیرهای منتخب کینتیکی -زمانی اندام تحتانی...
جدول  -1آمار توصیفی متغیرها (تعداد = )30
انحراف معیار ±میانگین
0/0±027/016
0/0±083/034
1/0±801/49
3/0±439/835
0/0±277/096
0/0±055/023
1/0±999/534
0/0±108/067
0/0±315/107

متغیر
زمان نیروی اوج اولیه )(s) (T1
زمان نیروی اوج ثانویه )(s) (T2
نیروی اوج عمودی اولیه )(BW) (F1
نیروی اوج عمودی ثانویه )(BW) (F2
زمان انتهای فرود )(s) (Tf
زمان طیشده بین زمانهای اوج )(s) (TP
نسبت حداکثر نیروهای اوج ثانویه به اولیه )(F2/F1
نسبت زمان نیروی اوج اولیه به زمان انتهای فرود )(T1/Tf
نسبت زمان نیروی اوج ثانویه به زمان انتهای فرود )(T2/Tf

جدول شمارة دو ضریب همبستگی پیرسون را بین متغیرها نشان میدهد .همانطورکه در جدول
مشاهده میشود ،ارتباط معنادار مثبتی بین متغیرهای زمان نیروی اوج اولیه با زمان نیروی اوج ثانویه،
زمان نیروی اوج اولیه و ثانویه با زمان طیشده بین زمانهای اوج ،زمان نیروی اوج ثانویه و زمان
انتهای فرود وجود دارد .عالوهبراین ،ارتباط معنادار مثبتی نیز بین نیروی اوج اولیه با نیروی اوج ثانویه
بهدست آمد .ارتباط معنادار منفی نیز بین نیروی اوج ثانویه با زمان اوج ثانویه مشاهده شد.
جدول  -2ضریب پیرسون بین متغیرها (تعداد = )30
)T1 (s
)(sig.
)T1 (s
)(sig.

1
*0/793

)T2 (s
)(sig.

()0/000

F1
)(BW
)(sig.

0/138
()0/561

F2
)(BW
)(sig.

-0/435
()0/056

)T2 (s
)(sig.
* 0/793

()0/000

F1
)(BW
)(sig.
0/138
()0/561

1

-0/171
()0/472

-0/171
()0/472

1

-0/629
*

()0/003

* 0/523

()0/016

F2
)(BW
)(sig.
-0/435
()0/056
-0/629
*

()0/003
*0/532

()0/016

)TP (s
)(sig.

)Tf (s
)(sig.

)(F2/F1

)(T1/Tf

)(T2/Tf

* 0/453

* 0/443

* -0/577

*0/558

()0/045

()0/050

()0/008

()0/011

0/403
()0/078

* 0/902

* 0/583

()0/000

()0/007

-0/275
()0/240

0/192
()0/418

0/326
()0/116

-0/347
()0/134

-0/213
()0/366

*-0/645

()0/002

0/164
()0/490

-0/041
()0/862

-0/316
()0/175

0/241
()0/306

0/294
()0/208

* -0/472

-0/612
1

*

()0/004

()0/036
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ادامة جدول  -2ضریب پیرسون بین متغیرها (تعداد = )30

)TP (s
)(sig.
)Tf (s
)(sig.

)T1 (s
)(sig.

)T2 (s
)(sig.

*0/453

* 0/902

()0/045

()0/000

*0/443

* 0/583

()0/050

()0/007

-0/577
)(F2/F1
)(sig.

*

()0/008
*0/558

-0/275
()0/240

F1
)(BW
)(sig.
-0/347
()0/134
-0/213
()0/366
-0/645
*

()0/002

)(T1/Tf
)(sig.

()0/011

0/192
()0/418

0/164
()0/490

)(T2/Tf
)(sig.

0/403
()0/078

0/362
()0/116

-0/041
()0/862

F2
)(BW
)(sig.
-0/612
*

)TP (s
)(sig.
1

()0/004
* 0/540

)Tf (s
)(sig.

)(F2/F1

)(T1/Tf

)(T2/Tf

0/005
()0/938

-0/114
()0/633

0/246
()0/297

1

-0/061
()0/799

-0/384
()0/094

*-0/464

1

* 0/540

()0/014

-0/316
()0/175

()0/014

0/241
()0/306

0/005
()0/983

-0/061
()0/799

-0/294
()0/208

-0/114
()0/633

-0/384
()0/094

-0/472
*

()0/036

0/246
()0/297

-0/464
*

()0/039

* -0/492

()0/028
-0/287
()0/220

*-0/492

()0/028
1
0/833
()0/000

()0/039
-0/287
()0/220
* 0/833

()0/000
1

* مقادیر معنادار ()p ≤ 0.05

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف تحلیل و بررسی متغیرهای کینتیکی-زمانی اندام تحتانی والیبالیستهای نخبة
جوان در حین پرش و فرود دفاع روی تور انجام شد .مقادیر نیروهای تماسی در پژوهش حاضر  1/8تا
 4برابر وزن بدن بود؛ درحالیکه نیروی اوج عمودی ثانویه دو برابر نیروی اوج عمودی اولیه نشان داده
شد که این نتایج با برخی پژوهشهای انجامشده در زمینة اسپک و پرش دفاع والیبال همسو بود (-26
 .)7 ،8 ،10 ،12 ،17 ،20هوگز و همکاران ( )22نیروی تماسی والیبالیستها را با درنظرگرفتن جنسیت
در پرش دفاع دو تا سه برابر وزن بدن گزارش کردند ،اما در مقابل آن ،سایر پژوهشها مقادیر بیشتری
را برای نیروی اوج عمودی اولیه و نیروی اوج عمودی ثانویه گزارش کردند ( .)14 ،29-27اُورتگا و
همکاران ( )14نشان دادند که نیروهای تماسی فرود  2/5تا  10برابر وزن بدن است .آبیان و همکاران
( )28مقادیر نیروهای برخوردی با زمین هنگام فرود از پرش را تا  7/5برابر وزن بدن گزارش کردند.
آزمودنیهای مطالعة حاضر والیبالیستهای جوان نخبه بودند؛ درحالیکه در مطالعات دیگر آزمودنیها
از سایر رشتهها مانند فوتبال و ورزشکاران تفریحی انتخاب شدند .بر مبنای ماهیت پرش و فرود در
والیبال ،آزمودنیهای پژوهش با روند فرود آشنا بودند؛ چراکه این مهارت بهعنوان یکی از مهارتهای
اصلی بازی در این رشته در مقایسه با سایر رشتهها شناخته میشود و درنتیجه نمونههای این مطالعه
تکنیک مدنظر را راحتتر و بهینهتر انجام دادند.
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کل زمان فرود از زمان تماس اولیه تا زمان صفرشدن سرعت مرکز جرم 277 ،ثانیه بهدست آمد .این
دورة زمانی طوالنیتر از نتایج ارائهشدة سایر مطالعات بود ( .)14 ،30اُرتگان و همکاران ( )14به این
نتیجه رسیدند که این مدت زمان تنها  144میلیثانیه طول میکشد و لی ( )30این مقدار را بین
 150تا  200میلیثانیه برای فاز فرود گزارش کرد .اولین زمان اوج و دومین آن بهترتیب  27±16و
 34±83میلیثانیه گزارش شد .بهطور تقریبی زمان نیروی اوج اولیه در  10درصد اول از کل زمان
فرود و زمان وقوع نیروی اوج ثانویه در  31درصد از کل زمان فرود نشان داده شد ( .)30این زمانها
بیشتر از زمانهای گزارششدة آبیان و همکارانش ( )28بود که این مقادیر را  10و  45میلیثانیه
گزارش کردند .زمان وقوع نیروی اوج اولیه و زمان نیروی اوج ثانویه نقش مهمی در تعدیل میزان
جذب شوک دارند و یک عامل حیاتی برای پیشبینی آسیب شناخته میشوند .متغیرهای زمانی فرود
به عواملی چون طول پا و کیفیت انقباض اکسنتریک عضالت پلنتار فلکسور مچ پا بستگی دارند (.)28
مسیر مرکز جرم در طول فرود نیز پارامتر مهم دیگری است .ممکن است تفاوتهای موجود در طول
پا و الگوی فعالسازی گروههای عضالنی اشارهشده و جابهجایی مرکز جرم در ثباتدهی و کنترل بدن
از دالیل همسونبودن این پژوهشها باشد.
همچنین ارتباط معناداری بین متغیرهای زمانی پژوهش حاضر شامل زمانهای اوج اولیه و ثانویه،
زمان کل فرود ،فاصلة زمانی بین نقاط اوج نیرو و نیز نسبت زمانهای اوج به زمان کل مشاهده شد
که در این زمینه تفاوتهای اساسی بین نتایج پژوهش حاضر و پژوهش اُرتگا و همکاران ( )14که هیچ
ارتباط معناداری را با زمان نیروی اوج اولیه مشاهده نکردند ،وجود دارد .افزایش زمان نیروی اوج اولیه
مطابق با یافتههای پژوهش حاضر به افزایش زمان وقوع نیروی اوج ثانویه و فاصلة زمانی طیشده بین
زمانهای اوج و زمان انتهای فرود منجر میشود .روشن است که یک فرود نرم نیازمند زمان طوالنیتر
است و متغیرهای زمانی در مقایسه با فرود سخت مقادیر بیشتری دارند .آبیان و همکارانش ( )28بیان
کردند که زمان وقوع نیروی اوج اولیه به اندازة زمان وقوع نیروی اوج ثانویه و زمان طیشده بین
زمانهای اوج در جذب شوک اهمیت ندارد .افزایش زمان وقوع نیروی اوج ثانویه بهعنوان یک عامل
مهم تعیینکنندة آسیب ،سبب افزایش زمان انتهای فرود و فاصلة زمانی میان زمانهای اوج و بهدنبال
آن سبب جذب شوک دریافتی مناسب و بهینه خواهد شد .پژوهش حاضر اخیر با سایر پژوهشهای
مشابه که حاکی از ارتباط منفی بین زمان وقوع نیروهای اوج ثانویه و اولیه است ،در تناقض است.
درحقیقت ،روابط مثبت بهدستآمده در پژوهش حاضر برای والیبالیستها مناسب نیست؛ زیرا ،باید
بالفاصله برای مهارت بعدی آماده شوند و کاهش زمان فرود برای آنها بسیار مهم است .افزایش زمان
فرود با درنظرداشتن افزایش زمان نیروی اوج ثانویه میتواند در تضاد با اهداف عملکردی در ورزش
والیبال باشد.
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مطالعة مشابهی در زمینة ارتباط معنادار بین اولین و دومین نیروی اوج که در این پژوهش بهدست
آمده است ،انجام نشده است .مقادیر کم نیروی اوج عمودی اولیه و نیروی اوج عمودی ثانویه نشان
میدهند که این دو عامل به یکدیگر وابستهاند و آزمودنیها از فرودی نرم استفاده کرده بودند.
ارتباطات معنادار منفی بین زمان وقوع نیروی اوج ثانویه و زمان طیشده بین زمانهای اوج با نیروی
اوج عمودی ثانویه در مطالعات اُورتگا و همکاران ( )14و آبیان و همکاران ( )28همسوست و نتایج
حاکی از این است که تأخیر در نیروی اوج عمودی ثانویه میتواند کل زمان فرود را افزایش دهد و
سبب جابهجایی بیشتر مرکز جرم شود.
در نتیجهگیری باید گفت آموزش مناسب نحوة فرود پس از اجرای دفاع روی تور در والیبال ،ازجمله
عوامل بسیار مهم و تعیینکننده در کاهش میزان آسیبهای این ورزش است .والیبالیستهای نوجوان
و مربیان آنها با درک صحیح ویژگیهای بیومکانیکی فرود میتوانند عملکرد تعادل بهینهای میان
اجرای عملکرد بهینة فعالیتهای پرش-فرود و نرخ بروز آسیب ناشی از این مهارتها را ایجاد کنند.
درعینحال الزم است نقش سایر مؤلفهها نیز در جذب شوک برخوردی با زمین هنگام فرود و کاهش
میزان بروز آسیب درنظر گرفته شود.
پیام مقاله
پژوهشهای پیشین نشان دادهاند که تغییر در متغیرهای زمانی و الگوی پرش و فرود بر نتایج منفی
و اعمال نیروهای بیش از حد این مهارت اثرگذار است و آن را بهحداقل میرساند؛ بنابراین ،بررسی
رابطة زمان و میزان دو نیروی اوج ذکرشده اهمیت دارد و تصمیمگیری را برای نحوة اجرای صحیح
این مهارت برای والیبالیستها و مربیان تسهیل میکند و سبب کاهش بروز آسیب و بهبود عملکرد
بهدنبال انجام آن میشود .نتایج پژوهش حاضر نیز نشان داد ازآنجاکه والیبالیستها در اجرای پرش
مهارت دارند ،باید در هنگام فرود تأکید بیشتری بر اندام تحتانی در لحظة فرود باشد .افزایش زمان
اوج ثانویه نیروی تماسی را کاهش خواهد داد؛ اگرچه این اقدام با اهداف اصلی در والیبال در تناقض
است .یافتههای پژوهش حاضر برای مربیان و والیبالیستها برای آموزش ،بهکارگیری تکنیک فرود
مناسب و بهینهسازی عملکرد و نیز کاهش بروز آسیب کاربرد و اهمیت دارد.
تشکر و قدردانی
نویسندگان مراتب تشکر و قدردانی خود را از فدارسیون والیبال جمهوری اسالمی و آکادمی ملی
المپیک بهدلیل حُسن همکاری و مساعدت ارزشمندشان در تهیه و تنظیم این مقاله اعالم میکنند.
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Abstract
The aim of this study was to Analysis of Selected Kinetic-Temporal Variables of Lower
Extremity of Elite junior volleyball players during Block Jump Skill. 30 junior volleyball
players of National Team of the Islamic Republic of Iran stand on Force platform and
performed block jump skill, peak vertical forces, Time of peaks, Time elapsed between
peaks, time of contact, end of the landing, total landing time, Ratio between peaks and
between the Time of the peaks were calculated. There are significant positive correlations
between Times of peaks, Time elapsed between peaks and peak vertical forces and
negative correlations exist between other variables of the research. So in volleyball players
great stress would be placed on lower extremity at the moment of landing. Because of the
increasing time of the second peak will decrease the impact force, although it is not
appropriate for volleyball goals.
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