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  بررسی سينماتيک حرکت حمله در شمشيربازی با استفاده از روش استريوفتوگرامتری 

  فرزام فرهمند_ آرزو تبريزی  _ ١١مجيد قلی پور 
استاديار دانشگاه _ صنعتی شريفارشناس ارشد دانشگاه ک_ عضو هيأت علمی دانشگاه صنعتی شريف 

  صنعتی شريف 
  
  

 چکيده 
اين پژوهش به منظور بررسی سينماتيک حرکت حمله در دو گروه شمشيربازان ماهر و مبتدی انجام 

گرو (از تيم شمشيربازی مردان دانشگاه صنعتی شريف , )اسلحه فلوره( شمشيرباز راست دست ۸. شد
گروه (و تيم ملی شمشيربازی مردان جمهوری اسالمی ايران )  سال۵/۲۱ ± ۳/۱ سن ميانگين, مبتدی 
, پس از نصب مارکر بر روی مفاصل بدن, انتخاب و در دو روز  مختلف)  سال۲۴ ± ۵/۲ميانگين سن , ماهر

ه نتايج تحقيق نشان داد که گرو.  انجام دادند٢ دوربين سرعت باالی کينمتريک۳حرکت حمله را در مقابل 
 ۰۲/۱ ±۱/۰ متر در مقايسه با ۱۷/۱ ± ۱۷/۰(از ميانگين طول حملة بلندتری , ماهر در مقايسه با گروه مبتدی

گروه ماهر , در بررسی عوامل مؤثر در اين باره مشاهده شد که در وضعيت آماده باش. برخوردارند) متر
بيشتر بر روی پای جلويي )  متر۰۵۱/۰ ± ۳۰/۰(نسبت به گروه مبتدی )   متر۱۱۷/۰ ± ۰۴/۰(باالتنة خود را 
همچنين بررسی تغييرات زوايای مفصلی نشان داد که فلکشن ابتدايي زانو در گروه ماهر . متمايل می کنند

ولی اکستنشن آن در فاز , )  درجه۳۸ ±۱۵با ميانگين (کمتر از گروه مبتدی )  درجه۲۰ ±۱۲با ميانگين (
در . است)  درجه۱۸ ±۸با ميانگين (مراتب بيشتر از گروه مبتدی ب)  درجه۵۱ ± ۹با ميانگين (ميانی حرکت 

بررسی تغييرات زاويه ای مفصل ران در دو گروه تفاوت های مشاهده شده بجز برای وضعيت نهايی حمله 
بر خالف نظرية رايج که گويای مقدم بودن حرکت دست مسلح و در نتيجه شمشير بر حرکت . اندک بود
نتايج . ت و زانو در گروه ماهر به تقريب به طور همزمان به حرکت در می آيندمشاهده شد که دس, پاست
ضرورت تقويت عضالت , عالوه بر اهميت توجه به الگوی دقيق حرکتی مفاصل اندام تحتانی, حاصله

  . کوادريسپس و همسترينگ را برای دستيابی به طول حملة بلندتر مورد تاکيد قرار می دهد
  

  واژه های کليدی 
  .تصويربرداری و تحليل سينماتيک, حرکت حمله, شيربازیشم

                                                 
            : Cholipour@sharif.ir  Email                                                         ۰۹۱۲۱۳۶۱۵۴۴:تلفن :  نويسندة مسئول ‐ ١
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  مقدمه 
به ويژگی های فيزيکی و , در بيشتر تحقيقات انجام شده  در زمينة شمشيربازی

ورفولوژيکی شمشيربازان موفق يا عوامل بيوشيميايی و تغذيه ای مؤثر بر موفقيت در اين م
, قدرت عضالنی, وزن, ر مانند قدمؤثعوامل هر چند تنوع ). ۴(است  ورزش پرداخته شده
برخی ). ۲(نتيجه گيری از اين گونه تحقيقات آماری را دشوار می کند, انعطاف پذيری و غيره

تحقيقات توانسته اند بين ويژگی های بدنی شمشيربازان و موفقيت آنها در مسابقات ارتباط 
). ۱۰, ۹, ۱(هاد کنند برقرار کنند و شاخص هايي را برای ارزيابی وضعيت شمشيربازان پيشن

بررسی ها نشان می دهد که تعداد تحقيقات بيومکانيکی در زمينة شمشيربازی محدود بوده 
حرکت حمله از جمله شيوه هايي است که بيشتر مورد توجه پژوهشگران , در اين ميان. است

سينماتيک حرکات شمشيربازی را در ) ۱۹۹۸(کالک و حسن . بيومکانيک قرار گرفته است
وهی از شمشيربازان زن ماهر با استفاده از سيستم الکترواپتيکال بررسی و گزارش کردند گر

بلکه هر فرد از الگوی , که حتی قهرمانان سطح باال از الگوهای استانداردی متابعت نمی کنند
حرکت , تحقيق ديگری نشان داده است). ۶(شخصی خود برای اجرای حرکاتش سود می برد 

لگنانی و همکاران ). ۵( دست مسلح در زمان يکسانی آغاز می شود مفصل ران افراد و
) اسلحه فلوره(با نصب مارکر بر روی بدن و شمشير چند شمشيرباز مرد راست دست ) ۱۹۹۹(

سرعت و شتاب نقاط مختلف بدن افراد را بررسی , جا به جايي, با سطوح مختلف مهارت
 تن از زنان شمشيرباز ممتاز را طی ۴ تکنيک حملة) ۱۹۹۹(ژانگ و همکاران ). ۷(کردند 

مسابقه با استفاده از تصويربرداری بررسی و متغيرهای سينماتيکی مانند طول پيموده شده 
سرعت افقی مرکز ثقل و زمان انجام حرکت تا رسيدن به هدف را , زمان واکنش, حين حمله

ر تقدم حرکت شمشير بر نشان داد که بر خالف نظرية رايج مبنی بنتايج . اندازه گيری کردند
مرکز ثقل و شمشير ورزشکاران , حرکت بدن و سوق يافتن بدن به جلو توسط حرکت شمشير

نيروی ضربه و رابطة آن با ) ۲۰۰۰(الئا گدنرلين و ). ۱۲(به طور همزمان به حرکت در می آيند 
 .)۳(متغيرهايي مانند سرعت و گام حمله را با استفاده از تصويربرداری بررسی کردند 

 ۱۵عوامل سينماتيکی مؤثر بر سرعت حمله را با تصويربرداری از ) ۲۰۰۵(استوارت و کوپتکا 
نتايج نشان داد که هر چند سرعت کلی حمله با . شمشيرباز نخبة اسلحه اپه بررسی کردند
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اما عامل مهم تر در اين زمينه , سرعت زاويه ای حداکثر دست مسلح رابطة معنی داری دارد
  ). ۱۱(رسيدن مفاصل آرنج و زانو به سرعت زاويه ای حداکثر است مدت زمان 

با توجه به اهميت سرعت زياد در , همان طور که مرور تحقيقات پيشين نشان می دهد
 گی هایبررسی ويژ, حرکت حمله که مستلزم حرکت هماهنگ کلية اندام های بدن است

ضوعات مورد بررسی در سينماتيکی اين مهارت از جمله جذاب ترين و مهم ترين مو
انتظار می رود که با بررسی و استخراج سينماتيک حرکات , در واقع. شمشيربازی بوده است

بتوان به معيارهای کمی و الگوی بهينه برای ارائه و آموزش به ورزشکاران , شمشيربازان موفق
ر به منظو, پژوهش حاضر در تکميل تحقيقات پيشين, بر اين اساس. مبتدی دست يافت

طول گام و سرعت و مسافت , استخراج و مقايسة متغيرهای سينماتيکی شامل زوايای مفصلی
طی شده در اجرای حرکت حمله در دو گروه شمشيربازان مبتدی و ماهر با استفاده از روش 

  . تصويربرداری انجام شده است
 

  روش تحقيق 
ملی از طبيعت و هدف بررسی و تحليل هر حرکت ورزشی بايد در ابتدا درک کابه منظور 

حرکت حمله در شمشيربازی از . حرکت و شناسايی عوامل مؤثر بر اجرای آن حاصل شود
 حرکت عمده شکل می گيرد که طی آنها شمشير به صورت پيوسته به سمت حريف ۳توالی 

ابتدا دست مسلح باز می شود و نوک شمشير به سمت هدف نشانه می رود . حرکت می کند
سپس با حرکتی سريع پای جلويي به سمت جلو پرتاب و لگن و مرکز ثقل ) . الف‐۱شکل (

که همزمان با پرتاب پای , در حرکت سوم, سرانجام. بدن به سمت جلو متمايل می شوند
مجموعة اين حرکات بايد بسيار نرم و . پای عقبی به سرعت باز می شود, جلويي رخ می دهد

ساق پای , پای عقبی کامالً کشيده, تهای حرکتهماهنگ و به گونه ای انجام شود که در ان
با توجه به اينکه در ). ۸) (ب‐ ۱شکل (جلويي عمود بر زمين و دست مسلح موازی با آن باشد 

تحليل , هر دو اندام فوقانی و تحتانی سمت مسلح و غيرمسلح مشارکت دارند, حرکت حمله
در حين ) دو سمت بدندر (دقيق حرکت مستلزم ثبت و بررسی موقعيت کلية اندام ها 

مهم ترين ويژگی حرکت حمله را دستيابی به حداکثر سرعت و مسافت طی . حرکت است
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اين مسئله مستلزم رعايت برخی نکات سينماتيکی در اجرای حرکت . شده تشکيل می دهد
 . است که در عمل وجوه تمايز بين ورزشکاران ماهر و مبتدی محسوب می شوند

  

  
  وضعيت نهايي) ب        حالت آماده باش) الف

  محل اتصال مارکرها بر روی بدن ورزشکار_ ۱شکل 
 

از تيم ,  شمشيرباز راست دست اسلحه فلوره۸افراد شرکت کننده در اين پژوهش شامل 
و تيم ملی شمشيربازی مردان ) گروه مبتدی(شمشيربازی مردان دانشگاه صنعتی شريف 

صات عمومی افراد شرکت کننده در آزمون مشخ.  بودند)گروه ماهر(جمهوری اسالمی ايران 
آزمون , دو گروه در دو روز جداگانه به منظور ثبت و تحليل حرکات.  آمده است۱ها در جدول 

ابتدا هر يک از شرکت کنندگان در آزمايش به مدت کوتاهی خود را گرم کرده و برای . شدند 
, برای ثبت حرکات. را کردندحرکت حمله را چند بار اج, آمادگی و آشنايي با محيط آزمايش

قوزک , ١نقاط راهنمای آناتوميک شامل مفصل انگشت شست پا با سر اولين استخوان کف پا
خار خاصره ای قدامی , )مفصل زانو (٣اپی کنديل های داخلی ران, مفصل مچ پا (٢های داخلی

 ٦خلی بازواپی کنديل دا, )مفصل شانه (٥وميون کتفربرجستگی آک, ٤ )استخوان لگن(فوقانی 

                                                 
 Metatarsal I- 1  
 Medial Malleolus - 2  
 Medial Epicondyle of Femur - 3  
 Anterior Superior Iliac Spine (ASIS)- 4  
 Acromiion - 5  
 Medial Epicondyle of Humerous - 6  
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در دو سمت بدن به ترتيب برای ) محور مچ پا(١ربرجستگی استيلوئيد اولنا, )مفصل آرنج(
.  مورد استفاده قرار گرفتند٨و ساعد٧بازو, ٦تنه, ٥لگن, ٤ران , ٣ساق, ٢تعريف قطعات پنجه پا

 ۵/۲با قطر تقريبی (مارکرهای بازتابنده نور , پس از تعيين موقعيت آناتوميکی نقاط مزبور
  ). ۱شکل (با استفاده از چسب دو طرفه بر روی اين نقاط نصب شدند ) سانتيمتر

 
  مشخصات افراد شرکت کننده در آزمايش_  ۱جدول 

  ورزشکار  ماهر  مبتدی
 SD ±ميانگين  SD   ۱  ۲  ۳  ۴±ميانگين  ۴  ۳  ۲  ۱  متغير

  ٢۴ ± ۵/۲  ۲۰  ۲۳  ۲۷  ۲۶  ۵/٢١  ± ۳/۱  ۲۳  ۲۲  ۲۰  ۲۱  )سال (سن

  ۵/١٨١ ±۸/۴  ۱۸۰  ۱۷۹  ۱۷۶  ۱۹۱  ٣/١٧٩ ± ۱/۱  ۱۸۰  ۱۸۰  ۱۷۷  ۱۸۰  )سانتيمتر(قد 

  ٧۴ ± ۵/۴  ۶۵  ۷۵  ۷۶  ۸۰  ٣/٧٠ ± ۸/۶  ۷۶  ۶۳  ۶۴  ۷۸  ) کيلوگرم(وزن 

  
,  در هر آزمون. آزمون انجام پذيرفت۱۰, پژوهشدر ت کننده کبرای هر يک از افراد شر

در موقعيت مشخص  وضعيت گارد شمشيربازی را ٩آزمودنی  پس از شنيدن فرمان آماده باش
سپس همزمان با حرکت . د و آمادة انجام حرکت می شدمی کراتخاذ ها شده در جلو دوربين 

. حداکثر سرعت و توان کامل انجام می دادبا آزمودنی تکنيک حمله را , دست آزمونگر
با سرعت  (١٠ دوربين سرعت باالی کينمتريکس۳تصويربرداری از حرکت با استفاده از 

الگوی کلی حرکت و مسير حرکت مارکرها در . انجام می شد)  فريم در ثانيه۵۰تصويربرداری 
در مرحلة بعد با ترکيب .  نشان داده شده است۲تصوير حاصله از يکی از دوربين ها در شکل 

داده های حاصله از سه دوربين مختصات سه بعدی هر مارکر در حين اجرای حرکت با 
                                                 

 Ulnar Styloid  - 1  
 Foot - 2  
 Shank - 3  
 Thigh - 4  
 Pelvis - 5  
 Trunk - 6  
 Arm - 7  
 Forearm - 8  
 On Gard - 9  
 Kinemetrix - 10  
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مسير طی شده توسط مارکرها را در , ۳شکل .  محاسبه شد تحليل حرکتزارـنرم افاستفاده از 
 صفحة ساجيتال در حين اجرای تکنيک توسط يکی از شمشيربازان مبتدی نشان 

  . می دهد

 
يکی از دوربين ها برای مارکرهای نصب شده بر روی مفاصل بدن توسط مسير حرکت ثبت شده _ ۲شکل 

  حرکت حملهيکی از شمشيربازان مبتدی از شروع تا انتهای 

 
 
 

مسير حرکت محاسبه شده برای مارکرهای نصب شده روی بدن يکی از شمشيربازان ماهر طی _ ۳شکل 
  حرکت حمله در صفحة ساجيتال
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 اطالعات حاصل از آزمون ها برای هر فرد آزمودنی بررسی و آزمون با ,در مرحلة بعد
ده مختصات مارکر نصب برای محاسبة طول حملة پرتاب ش. بيشترين طول حمله انتخاب شد

و پايان حرکت مورد ) زمان آماده باش(شده روی مچ پای جلويي در ابتدای شروع حرکت 
مسافت و زمان حرکت مارکر نصب , برای ارزيابی سرعت حرکت حمله. استفاده قرار گرفت
 مشخص شده H با منحنی ۳که در شکل ,  سمت دست مسلحخاصره ایشده بر روی خار 

همچنين سرعت جابه جايي خار خاصره ای . تا انتهای هر حرکت محاسبه شداز ابتدا , است
که با استفاده از مختصات مارکر نصب شده بر روی آن در زمان , قدامی فوقانی طی حرکت

مورد , به عنوان مقياسی از جا به جايي مرکز ثقل بدن, آماده باش و پايان حرکت محاسبه شد
 ميزان اتکای ورزشکار بر پای جلويي قبل از شروع حرکت برای ارزيابی. استفاده قرار گرفت

 مختصات مارکرهای نصب شده روی مچ پای جلويي و خار خاصره Xمؤلفة , )زمان آماده باش(
سرانجام با وارد کردن اطالعات مربوط به . ای قدامی فوقانی همان سمت مقايسه شدند

زوايای , ل و اعمال روابط مناسب اکسهمختصات مارکرهای پای جلويي و دست مسلح به برنام
با توجه به تعداد محدود افراد شرکت کننده در اين . مفصل اندام های مذکور به دست آمد

از مقايسة آماری نتايج دو گروه خودداری شد و فقط ميانگين و انحراف معيار , تحقيق
اين تحقيق  که در انجام محدوديت هاييدر ضمن از جمله . متغيرها بررسی و مقايسه شدند

 اشاره کرد که موجب شد از نصب مارکر دوربين ها به محدوديت در تعداد می توان, وجود داشت
سمت دست (و اندازه گيری حرکتی برخی اندام های مؤثر بدن مثل مفصل ران پای جلويي 

دليل برخی محدوديت های نرم افزاری با وجود در ه همچنين ب. خودداری شود) غيرمسلح
به بررسی دو بعدی حرکت در صفحة ساجيتال ,  مختصات مارکرها در هر سه بعداختيار بودن
محيط آزمايشگاه فاقد کفپوشی با اصطکاک مناسب برای انجام , از سوی ديگر. اکتفا شد

حرکت حمله بود که تالش شد با مرطوب ساختن کف کفش ورزشکاران اين مشکل تا 
حدوديت  ديگری برای اين بررسی و کلية حرکت مارکرها بر روی بدن م. حدودی مرتفع شود

, پژوهش های مشابه است که تالش شد با نصب مستقيم آنها بر روی پوست بدن افراد
  . خطاهای احتمالی حاصل از حرکت مارکرها کاهش يابد
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   تحقيق ها و نتايج يافته 
  تدی متر و در گروه مب۱۷/۱ ± ۱۷/۰ميانگين و انحراف معيار طول حمله در گروه ماهر 

با استفاده از مسافت و زمان , ارزيابی سرعت حرکت حمله.  متر به دست آمد۰۲/۱ ± ۱/۰ 
نشان داد که گروه ماهر به ,  سمت دست مسلح خاصره ایحرکت مارکر نصب شده بر روی خار

 ثانيه و گروه مبتدی ۸۲/۱ ± ۶۷/۰ متر را در زمان ۱۴/۱ ± ۱۸/۰مسافت , طور ميانگين 
ارزيابی تقدم شروع . کرده اند ثانيه طی ۴۶/۱ ± ۲۷/۰ را در زمان ۰۶/۱ ± ۱۱/۰ميانگين مسافت 

با بررسی تفاوت زمان شروع حرکت اندام , ت دست مسلح بر پرتاب و در نتيجه حملهکحر
حاکی از ) با استفاده از مفاصل آرنج و زانو به عنوان شاخص(فوقانی نسبت به اندام تحتانی 

 ۱۳/۰ ± ۱۵/۰برای گروه مبتدی حرکت دست . تفاوت  زمانی شروع حرکت اين دو مفصل بود
همچنين با محاسبة .  ثانيه بر حرکت پا تقدم داشت۰۷/۰ ± ۰۵/۰ ثانيه و برای گروه ماهر

 سمت دست مسلح نسبت به خاصره ایتفاوت ميانگين موقعيت ميانگين موقعيت مارکر خار 
ميزان تمايل مرکز ثقل و در نتيجه تنه به عنوان مقياسی برای سنجش , مارکر مچ پای جلويي

 متر و در گروه ماهر معادل ۰۵/۰ ± ۰۲/۰ادل ميزان تمايل در گروه مبتدی مع, به سمت جلو
  .  متر به دست آمد۱۲/۰ ± ۰۳/۰

  اندازه های به دست آمده در آزمون_ ۲جدول 
  ماهر  مبتدی  اندازه گيری ها

  ۱۷/۱ ± ۱۷/۰  ۰۲/۱ ± ۱/۰  )متر(ميانگين طول حمله 

  ۱۴/۱ ± ۱۸/۰  ۰۶/۱ ± ۱۱/۰  )متر(مسافت طی شده لگن خاصره 

  ۸۲/۱ ± ۶۷/۰  ۴۶/۱ ± ۲۷/۰  )ثانيه (زمان حرکت لگن خاصر

  ۰۷/۰ ± ۰۵/۰  ۱۳/۰ ± ۱۵/۰  )ثانيه(ميزان تقدم حرکت دست بر حرکت پا 

  ۱۲/۰ ± ۰۳/۰  ۰۵/۰ ± ۰۲/۰  )متر(تمايل تنه به سمت جلو 

  
  منحنی تغييرات زاويه ای مفاصل زانو ران برای هر يک از دو گروه مبتدی و ماهر در 

زاوية بين (برای محاسبة تغييرات زوايای مفصل زانو . است نشان داده شده ۵ و ۴شکل های 
خار خاصره , زاوية بين زانو(و زاويه مفصل ران ) زانو و خار خاصرة سمت دست مسلح, مچ پا 

مقدار زوايای اين مفاصل در حالت آماده باش صفر در نظر گرفته ) و شانة سمت دست مسلح
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الگوی کلی تغييرات زوايای مفصلی زانو و . شد و تغييرات بعد از شروع حرکت محاسبه شد
تمامی افراد در ابتدای حرکت مقدار فلکشن . ران هر دو گروه به طور تقريب يکسان بود

پای خود را به طرف جلو پرتاب , زانوی خود را افزايش دادند و سپس ضمن اکستنشن زانو
ادير زوايای مفصل در دو مق, با وجود اين) . ۳ در شکل L و H ,Jزاوية بين مارکرهای (کردند 

 ۲۰ ± ۱۲ميانگين فلکشن زانو در يک سوم ابتدايي حرکت در گروه ماهر . گروه متفاوت بود
 ± ۹ درجه و ميانگين اکستنشن متعاقب آن در گروه ماهر ۳۸  ± ۱۵درجه و در گروه مبتدی 

 در يک به همين ترتيب ميانگين اکستنشن ران.  درجه بود۱۸ ± ۸ درجه و در گروه مبتدی۵۱
 درجه و ۴ ±۵ درجه و در گروه مبتدی ۲ ± ۲در گروه ماهر, سوم ابتدايي بعد از شروع حرکت

 ۴۰ ±۷  درجه در گروه مبتدی۳۷ ± ۳ميانگين فلکشن آن در فاز ميانی حرکت در گروه ماهر
ميانگين فلکشن ران در فاز انتهايي حرکت و اتخاذ وضعيت نهايي حمله . درجه به دست آمد

  .  درجه بود۴۰ ±۷ درجه و در گروه مبتدی ۵۳ ± ۱۱اهر در گروه م
  

  
  
  
  
  
  

  اهر م) ب        مبتدی ) الف
  

  ـا هوهتغييرات زاويه ای مفصل زانو در گر_ ۵شکل 
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  اهرم) ب        مبتدی ) الف
  

   در گروه رانتغييرات زاويه ای مفصل_ ۵شکل 
  

  بحث و نتيجه گيری
ساسی شمشيربازی و بسياری از ورزش های رزمی يکی از مهارت های ا,  حرکت حمله

بررسی ها نشان داده که اجرای صحيح و سريع حرکت حمله و حرکات پس از آن . است
با ). ۲(نقش حياتی در موفقيت ورزشکاران دارد) بازگشت به وضعيت اوليه يا تغيير مسير(

ار محدود بوده اين پژوهش های انجام شده در زمينة الگوی حرکتی حمله بسي, وجود اين
است که در آن سينماتيک ) ۲۰۰۵(تحقيق استوارت و کوپتکا , جامع ترين اين تحقيقات. است

 ۵۰ شمشيرباز نخبة اسلحه اپه با استفاده از دوربين فيلمبرداری با سرعت ۱۵حرکت حمله در 
بازان خواسته شده بود که با مشاهدة يک رطی اين پژوهش از شمشي. هرتز بررسی شد

نتايج حاصله از ثبت . انجام دهند, حرکت حمله را بيشترين سرعت ممکن, وریمحرک ن
مورد تحليل قرار گرفت و نشان داده شد , بر اساس سرعت زاويه ای مفاصل,  مارکر۲۴حرکت 

 آرنج دست زاويه ایوابستة در نظر گرفته شده فقط حداکثر سرعت  که از بين شش متغير و
پژوهش حاضر از نظر روش آزمون با ). ۱۱( دارد عنی داریممسلح با سرعت کلی حمله رابطه 

اما استفاده از دو گروه ماهر و مبتدی و تحليل نتايج بر اساس , تحقيق مزبور مشابهت دارد
   .می دهداطالعات مفيد جديدی را به دست )  مفاصلزاويه ای  سرعت هایبه جای( زوايای مفصلی 
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 توانسته اندگروه ماهر , ن قد تقريباً يکسانيميانگج تحقيق حاضر نشان داد که با وجود ينتا
 اين توانايي با مقدار تمايل بيشتر مرکز ثقل می رسدبه نظر . حملة بلندتری را به اجرا درآورند

چنانکه . و در نتيجه تنه به سمت جلو در لحظه پيش از پرتاب حمله در اين افراد مرتبط باشد
 خاصره ایخار (مرکز ثقل  , ع حرکتو مبتدی قبل از شرگروه ماهر در مقايسه با گروه, ذکر شد

 سانتيمتر بيشتر به سمت جلو ۶ن حدود يخود را به طور ميانگ) استخوان لگن بطور شاخص
با متمايل شدن بدن به سمت جلو از مقدار بار و وزنی که پای عقبی متحمل . متمايل کرده اند

 با باز شدن مفصل زانو به طور کارامدتری دـنمی تواکاسته شده و در نتيجه اين اندام , می شود
اين ويژگی از نکاتی است که بايد در آموزش . در پرتاب بدن به سمت جلو مشارکت کند
  . شمشيربازان مبتدی مورد توجه قرار گيرد

هر چند توانايي يک شمشيرباز در پرتاب هر چه بيشتر حمله از جمله عوامل مؤثر در 
ليکن اين مهارت در صورتی مؤثرتر است که با , ب می آيدبرتری و موفقيت وی به حسا

اطالعات . سرعت زياد انجام شود و فرصت کمتری برای واکنش در اختيار حريف قرار دهد
که گروه ماهر با وجود پرتاب حمله ای بلندتر نسبت به می دهد حاصل از اين پژوهش نشان 

 گروه مبتدی به طور ميانگين به طوری که, داشته اندگروه مبتدی سرعت حرکت کمتری 
و گروه ماهر )  متر در ثانيه۷۶/۰با سرعت متوسط ( ثانيه ۴۶/۱ متر را در زمان ۰۶/۱مسافت 
. طی کرده اند)  متر در ثانيه۶۸/۰با سرعت متوسط ( ثانيه ۸۲/۱ متر را در زمان ۱۴/۱مسافت 

 بيشتر به سرعت اين تفاوت بر ضرورت توجه, اگر چه تفاوت مشاهده شده اندک بوده است
   .می کندزياد حرکت در تمرين های شمشيربازی تاکيد 

يکی از نکاتی که در آموزش مهارت حمله به شمشيربازان مورد تاکيد بسياری از مربيان 
اما نتايج پژوهش حاضر .  تقدم شروع حرکت دست مسلح بر پرتاب حمله است,می گيردقرار 

دست مسلح خود را ديرتر از پای خود به ,  مبتدی که گروه ماهر نسبت به گروهمی دهدنشان 
به حرکت در آمدن مفصل آرنج و در نتيجه اندام بااليي در گروه , در واقع. ـدآورده انت در کحر
به تقريب همزمان با به حرکت درآمدن مفصل زانو رخ داده , بر خالف گروه مبتدی, ماهر
مطابقت ) ۱۹۹۸(و کالک و حسن ) ۱۹۹۹(اين نتيجه با نتايج تحقيق ژانگ و همکاران . است

  ). ۵, ۱۲ (می کنددارد و نظرية ضرورت تقدم حرکت دست و شمشير بر حرکت بدن را نقض 



  ١٣٨٧تابستان , ٣٦شمارة , نشرية حرکت 

 

٨٤

نتايج تحقيق حاضر در زمينة تغييرات زاويه ای مفاصل زانو و ران در حين حرکت حمله 
با وجود . ه اندنشان داد که دو گروه ماهر و مبتدی از الگوی کلی به نسبت مشابهی پيروی کرد

با (در بررسی تفصيلی و کمی مشاهده شد که فلکشن ابتدايي زانو در گروه ماهر , اين
و اکستنشن زانو در فاز ميانی )  درجه۳۸با ميانگين (کمتر از گروه مبتدی )  درجه۲۰ميانگين 

 ۱۸با ميانگين (بمراتب بيشتر از گروه مبتدی )  درجه۵۱با ميانگين (حرکت در گروه ماهر 
به سمت پا اين تفاوت ها نشان دهندة اهميت حرکات مفصل زانو در پرتاب . بوده است) درجه

جلو  و دستيابی به طول حمله بلندتر است که در تحقيقات پيشين اغلب مورد غفلت قرار 
 مشاهده شده بجز تفاوت هايدر بررسی تغييرات زاويه ای مفصل ران در دو گروه . گرفته است

 که فلکشن بيشتر مفصل ران در می رسدبه نظر .  حمله بسيار کوچک بوددر وضعيت نهايي
با (در مقايسه با گروه مبتدی )  درجه۵۳با ميانگين (وضعيت نهايي حمله در گروه ماهر 

با اکستنشن بيشتر مفصل زانو در گروه مزبور در اين وضعيت مطابقت )  درجه۴۰ميانگين 
کمتر .  و دستيابی به سطح پايدارتری انجام می شوددارد و به منظور کاهش ارتفاع مرکز جرم

بودن مقادير فلکشن ران و اکستنشن زانو در گروه مبتدی گذشته از انعطاف پذيری کمتر 
نتايج مذکور عالوه بر اهميت توجه به .  به ضعف عضالت هم مربوط باشدمی تواند, عضالت

بخصوص عضالت , ت مؤثرضرورت تقويت عضال, الگوی دقيق حرکتی مفاصل اندام تحتانی
س برای بازکردن مفصل زانو و عضالت همسترينگ برای خم کردن مفصل ران را پکوادريس

  ). ۹, ۱۰ (می دهدمورد تاکيد قرار 
تفاوت به نسبت کمتری در تغييرات زوايای , در مقايسة افراد درون هر گروه با يکديگر

هده شد که اين مسئله بخصوص برای مفصلی افراد گروه ماهر در مقايسه با گروه مبتدی مشا
با وجود اين تفاوت زياد مشاهده شده در اندازة زوايای ). ۵شکل (مفصل زانو بارزتر بود 

و زمان رخداد آنها در افراد ) بخصوص فلکشن مفصل ران در وضعيت نهايي حمله(مفصلی 
رد از الگوی هر ف, که با وجود تبعيت از الگوی کلی يکسانمی دهد درون گروه ماهر نشان 

فته با نتايج تحقيق کالک و حسن ااين ي. تفصيلی خاص خود در اجرای مهارت بهره می برد
  ). ۲(مطابقت دارد ) ۱۹۹۸(
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  تشکر و قدردانی
 مراتب سپاس خود را از همکاری صميمانه و ياری بی دريغ می دانندمجريان پروژه الزم 

ف و دانشکدة علوم توابخشی دانشگاه بيومکانيک دانشگاه صنعتی شريآزمايشگاه های کادر 
علوم پزشکی ايران بويژه خانم تهمينه رضاييان و آقايان مهندس محمدعلی سنجری و بهداد 

همچنين از همکاری مسئوالن وقت فدراسيون شمشيربازی جمهوری . تحيری ابراز دارند
 .می شودشکر کمال همکاری را داشتند ت, از انجام اين طرحبال اسالمی ايران که ضمن استق

همچنين از حمايت مالی معاوت پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شريف در اجرای اين 
   .می شودپژوهش قدردانی 

  

  منابع و مآخذ
بررسی خصوصيات فيزيولوژيکی و آنتروپومتريکی تيم ملی ). "۱۳۷۶. (مجيد, قلی پور برزگر.۱

) رده يک جهانی(لمللی دهة مبارکة فجر در مسابقات بين ا) رشته فلوره مردان(شمشيربازی ايران 
, پايان نامة کارشناسی ارشد".  و مقايسة اين اطالعات با مقامهای کسب شده و با يکديگر۱۳۷۶سال 
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