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چکيده
 ششنفر )ميانگين و انحراف از.هدف اصلي این تحقيق بررسي پارامترهاي بيومکانيکي اندام فوقاني بسکتباليستها حين پرتابهاي آزاد موفق و ناموفق بود
 جهت ثبت سينماتيک.( از بسکتباليستهاي حرفهاي که در سوپرليگ بسکتبال فعاليت داشتند با کسب رضایت در آزمون مشارکت کردند22±2/90 معيار سني
 استفادهME6000 T16  هرتز و جهت ثبت فعاليت الکتریکي از دستگاه الکترومایوگرافي249  در فرکانسCasio zr-200 حرکت از دو دوربين پرسرعت
 مشاهده کردیم که سرعت زاویهاي.)p ≤ 9/90(  از آزمون آماري ویلکاکسون جهت بررسي اختالفات معنيدار بين پرتابهاي موفق و ناموفق استفاده شد.شد
) نيز فلکشنp ≤ 9/922( ) و شانهp ≤ 9/990(  مفاصل مچ.)p ≤ 9/920( مفصل مچ در لحظه رهایي توپ بهطور معناداري در پرتابهاي موفق بيشتر بود
 نتایج نشان.) در پرتابهاي موفق فلکشن کمتري نسبت به پرتابهاي ناموفق داشتp ≤ 9/992( بيشتري در پرتابهاي موفق نشان دادند؛ درحاليکه آرنج
 سطح زیر منحني پتانسيل.) در پرتابهاي موفق بهطور معناداري بيشتر از پرتابهاي ناموفق بودp ≤ 9/994( ) و آرنجp ≤ 9/924( دادند جابهجایي زاویهاي مچ
 اما تنها اختالف معنيدار، سهسر بازو و دلتوئيد قدامي در پرتابهاي موفق بيشتر از پرتابهاي ناموفق بود،الکتریکي هر سه عضله فلکسور کفدستي زند اعلي
 ميتوان گفت افزایش در سرعت زاویهاي مچ دست و ميزان فعاليت عضله، در نگاه کلي.)p ≤ 9/924( در سطح زیر منحني عضله سهسر بازویي مشاهده شد
.سهسر بازویي در موفقيت پرتابهاي آزاد تأثير داشتهاند
. پرتاب آزاد بسکتبال، الکترومایوگرافي، سينماتيک، بيومکانيک:کليد واژه

Biomechanical analysis of successful versus unsuccessful free throw shots
performed by professional basketball players
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Abstract:
The main purpose of the present study was to investigate the kinematics and kinetics of successful versus
unsuccessful basketball free throw shots. Six professional basketball players (age= 23±2.09 years members
of Iranian premier basketball league participat in test. Kinematics of arm motion during basketball free throws
were recorded by two Casio zr200 camera in frequency of 240 Hz. Wilcoxon test was used for significant
differences between successful versus unsuccessful free throws (p ≤ 0/05). Angular velocity of the wrist was
found to be significantly higher in successful versus unsuccessful shots at the time of ball release (p ≤ 0/028).
Wrist (p ≤ 0/008) and shoulder (p ≤ 0/023) joints were found to have significantly more flexion in successful
versus unsuccessful shots while elbow (p ≤ 0/002) remained significantly less flexed in successful shots.
Angular displacement of wrist (p ≤ 0/034) and elbow (p ≤ 0/004) was shown to be significantly greater in
successful versus unsuccessful shots. Integrated EMG of Anterior Deltoid (AD), Triceps Brachii (TB) and
Flexor Carpi Radialis (FCR) muscles was more in successful free throw versus unsuccessful free throw, but
the only significant difference was observed in the Integrated EMG of the Triceps Brachii muscle (p ≤ 0/034).
In summery, increasing the wrist angular velocity and activity of triceps brachii muscle affected successful
free throws.
Keywords: Biomechanics, Kinematic, kinetic, Electromyography, Basketball free throw
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تحليل پارامترهاي بيومکانيکي پرتاب آزاد...

مقدمه
پرتاب آزاد یکي از راههاي دست یابي به امتياز در رشته بسکتبال بدون مزاحمت حریف است .بررسي این
حرکت از جنبههاي بيومکانيکي ميتواند براي ورزشکار جهت دستیابي به تکنيک بهتر مفيد واقع شود .دو
روش تحليل ممکن در مطالعه بيومکانيک ،تحليل پارامترهاي سينماتيکي و سينتيکي است .محققان زیادي به
بررسي پارامترهاي بيومکانيکي انواع شوت بسکتبال پرداختهاند .مثالً محققان پارامترهاي سينماتيکي شخص
(ورزشکار) مانند توالي حرکت اندامها ،زمانبندي این حرکات ،جابهجایي و سرعت حرکت اندامها و مفاصل
را بررسي کردهاند ( .)12 ،11 ،7 ،4 ،4 ،1بعضي محققان توجه خود را به پارامترهاي سينماتيکي توپ بسکتبال
مانند سرعت اوليه توپ ،زاویه رهایي توپ ،ارتفاع رهایي و چرخش توپ معطوف کردهاند (.)12 ،11 ،0 ،7 ،4
درباب بررسي پارامترهاي سينتيکي تحقيقات محدودي صورت گرفته است که طي آن نيروهاي خارجي وارد
بر بسکتباليست ( )4یا فعاليت الکتریکي عضالت ( )0،19بررسي شده است .محققان در تحقيقاتي به بررسي
تأثير فاصله بسکتباليست از حلقه بر پارامترهاي بيومکانيکي اجرا ( ،)4 ،4 ،2سهم هریک از اندامها در اجراي
شوت ( ،)12 ،0 ،2مقایسه سينماتيکي اندامها و پارامترهاي رهایي توپ مانند سرعت رهایي و ارتفاع رهایي در
شوتهاي مختلف ( )4 ،0و مقایسه سينماتيک حرکت اندامهاي بازیکنان در پستها و سطحهاي مختلف (،4
 )12پرداختهاند.
دِهيل سال  1002در بررسي دو نوع شوت جفت و درجا به اهميت و سهم جابهجایي زاویهاي مفصل مچ دست
در شوت درجا براي رسيدن توپ به سرعت مطلوب رهایي پيبرد ( .)0هادسون سال  1002در بررسي
سينماتيکي پرتاب آزاد نشان داد که افراد با سطح مهارت باال نسبت به سطح متوسط و پایين ،توپ را در ارتفاع
باالتري رها ميکنند ( ،)12اما ساروچاس سال  1000در تحقيق خود ،که افراد را به دو گروه (گروه اول با
ميانگين قد  1/02متر ،بيشتر از  09درصد و گروه دوم با ميانگين قد  2/97متر ،کمتر از  49درصد پرتابهاي
خود را گل کرده بودند) تقسيم کرده بود ،به این نتيجه دست یافت که بازیکنان گروه دوم به صورت معنيداري
در پرتاب هاي موفقشان توپ را در ارتفاع باالتري رها ميکنند ( .)12ميلر سال  1000با بررسي سيگنال
الکترومایوگرافي بين شوتهاي موفق و ناموفق در فاصله  4/4متري نشان داد اختالف معنيداري در زمان
فعاليت ،سطح زیر منحني الکترومایوگرافي و ميانگين فعاليت عضالت در طول حرکت وجود ندارد ،اما با
بررسي سيگنال الکترومایوگرافي در حوزه فرکانس به این نتيجه دست یافت که در شوتهاي ناموفق ميانگين
فرکانس باالتري وجود دارد که تفاوت براي دو عضله دلتوئيد خلفي (موفق =  40هرتز ،ناموفق =  07هرتز) و
دوسر بازویي (موفق =  01هرتز ،ناموفق =  00هرتز) معنيدار بود .به نظر ميلر ،فرکانس باالتر در فعاليت
عضالت بدینمعنا که در شوتهاي ناموفق از تارهاي تند انقباض بيشتري استفاده شده است ( .)19نتایج حاصل
از بررسيهاي مولي نيوکس سال  2919در زمينه سينماتيک پرتاب آزاد نشان داد که اختالف سرعت رهایي
پرتابهاي موفق از سرعت مطلوب رهایي ( -9/92 ± 9/97متر برثانيه) به صورت معنيداري نسبت به اختالف
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سرعت رهایي پرتابهاي ناموفق از سرعت مطلوب رهایي ( -9/12 ± 9/11متر برثانيه) کمتر بوده است ،اما
در دیگر پارامترهاي رهایي توپ اختالف معنيداري مشاهده نشده است (.)11
پرتاب آزاد در بسکتبال یکي از تکنيکها ي مهم در این رشته ورزشي و راهي براي کسب امتياز بدون مزاحمت
حریف است .بررسي بيومکانيکي پرتاب آزاد در دنيا هدف توجه محققان بوده است ( .)10-11بنابراین با توجه
به اهميت پارامترهاي بيومکانيکي در حرکات ورزشي و به علت محدودبودن بررسيهاي بيومکانيکي پرتاب
آزاد بسکتبال ،هدف تحقيق حاضر بررسي سينماتيک و فعاليت الکتریکي و بهدستآوردن اختالفات احتمالي
در پرتابهاي موفق و ناموفق بود.
روششناسي
ششنفر بسکتباليست حرفهاي دردسترس که در سوپرليگ بسکتبال عضو بودند ،با ميانگين سني 22±2/90
سال ،قد  102±0/21سانتيمتر ،وزن  09/22±11/00کيلوگرم و سابقه ورزشي  0/14±2/22سال ،که همگي
راستدست بودند ،با کسب رضایت در آزمون مشارکت کردند .شرکتکنندهها همگي سالم بودند و هيچ نوع
آسيبدیدگي در اندام پرتابکننده خود نداشتند .ثبت فعاليت الکتریکي عضالت یکي از راههاي بررسي
بيومکانيکي حرکت است؛ از اینرو با فرض تأثير فعاليت عضالت در پرتابهاي موفق (واردشدن توپ به حلقه
بدون برخورد با حلقه) و ناموفق (واردنشدن توپ به حلقه) در این تحقيق فعاليت الکتریکي عضالت اندام
فوقاني حين پرتاب آزاد بهوسيله دستگاه الکترومایوگرافي ثبت شد و از دادههاي بهدستآمده جهت بررسي
پارامترهاي فعاليت الکتریکي عضالت مانند زمان فعاليت و ميانگين فعاليت عضالت در پرتابهاي موفق و
ناموفق استفاده شد .با فرض تأثير سينماتيک حرکت ،از دادههاي بهدستآمده از دو دوربين براي بررسي
اختالفات احتمالي در سينماتيک حرکت مفاصل باالتنه شامل مچ دست ،آرنج و شانه و پارامترهاي سينماتيکي
توپ در لحظه رهایي در پرتابهاي موفق و ناموفق استفاده شد .شرکتکنندگان پس از گرمکردن و اعالم
آمادگي براي انجام آزمون و پس از نصب مارکرها و الکترودها پرتابهاي خود را انجام دادند و از بين
پرتاب هاي آنها دو پرتاب موفق و دو پرتاب ناموفق هر فرد براي تحليل انتخاب شد .فاز مورد نظر براي تحليل
حرکت از لحظهاي که توپ باالي سر آزمودني است شروع شد و تا لحظه رهایي توپ تحت بررسي قرار
گرفت (فاز رانش).
فعاليت الکتریکي عضالت حين پرتاب آزاد بهوسيله دستگاه الکترومایوگرافي  ME6000 T16ثبت شد.
دادههاي حاصل از بررسي سيگنال الکترومایوگرافي شامل زمان فعاليت عضالت ،زمان رسيدن هر عضله به
حداکثر فعاليت ،ميانگين فعاليت عضالت در طول حرکت و سطح زیر منحني پتانسيل الکتریکي برحسب زمان
بررسي شد .الکترودهاي دستگاه الکترومایوگرافي به بدن شرکتکنندگان متصل شد و از سيستم وایرلس 1براي
ارتباط دستگاه با مانيتور و ثبت سيگنال الکترومایوگرافي استفاده به عمل آمد .جهت نمایش سيگنال
الکترومایوگرافي روي مانيتور ،از نرمافزار مگاوین 2نسخه  2استفاده شد .محل قرارگيري الکترودها براساس
2. MegaWin
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استاندارد  SENIAMانتخاب شد و روي بطن سه عضله فلکسور کفدستي زند اعلي ( ،)FCRسهسر بازو
( )TBو قسمت قدامي دلتوئيد ( )ADکه از حرکتدهندههاي مفاصل باالتنه (مچ دست ،آرنج و شانه) حين
پرتاب آزاد هستند ،قرار داده شد .محل قرارگيري الکترودها با تراشيدن مو و تميزکردن سطح پوست با الکل و
کشيدن سمباده براي کاهش مقاومت پوست آماده شد .از الکترودهاي دوقطبي با جنس نقره-کلرید نقره استفاده
شد .الکترودها با فاصله  2سانتيمتر ،موازي با فيبر عضالني ،روي بطن عضله قرار داده شد که مرکز بطن
عضالت حين انقباض همطول شناسایي شد .پتانسيل فعاليت الکتریکي عضالت با فرکانس  1999هرتز بهوسيله
دستگاه الکترومایوگرافي ثبت شد .در نرمافزار متلب 1برنامهاي نوشته شد تا خروجيهاي مفيد مانند زمان
فعاليت ،ميانگين فعاليت عضالت و سطح زیر منحني پتانسيل الکتریکي برحسب زمان از اطالعات بهدستآمده
از سيگنال خام الکترومایوگرافي استخراج شود .جهت پردازش سيگنال خام ثبتشده ،ابتدا در نرمافزار مگاوین
سيگنال یکسو و سپس سيگنال یکسوشده هموار گشت .از فيلتر ميانگذر  099-29هرتز جهت فيلترکردن
سيگنال خام استفاده شد تا اثر سيگنال هاي مزاحم ناشي از اجسام الکتریکي محيط کاهش پيدا کند .براي
بهدستآوردن شروع و پایان فعاليت ابتدا از خط پایه بازههاي زماني  9/2ثانيهاي انتخاب شد .ميانگين و انحراف
از معيار بازههاي منتخب محاسبه شد .شروع و پایان فعاليت عضله از سهبرابر انحراف معيار بهدستآمده از خط
پایه محاسبه شد .زمان فعاليت عضالت نيز بهصورت درصدي از زمان کل فعاليت بيان شد.
حرکت اندام فوقاني پرتاب کننده آزاد بسکتبال در دو صفحه ساجيتال و فرونتال صورت ميگيرد .بدینمنظور
از دو دوربين پرسرعت  Casio ZR-200در فرکانس  249هرتز براي ثبت سينماتيک مفاصل و تحليل حرکت
در سهبعد استفاده شد .دوربينها با زاویه  09درجه نسبت به هم در سمت راست پرتابکنندهها که همگي
راستدست بودند و در فاصله  2متري نسبت به مرکز فریم کاليبره قرار داده شد .فریم کاليبراسيون ،که
پرتابکننده در آن حرکات خود را انجام ميداد به صورت فضاي مکعبي به ابعاد  1/0×1/70×1/0متر طراحي
شد .جهت ثبت سينماتيک مفاصل از پنج مارکر که همگي در طرف راست اندام پرتابکننده قرار داشت استفاده
شد .مارکرها روي مفاصل مچ دست ،آرنج ،شانه ،لگن و مفصل بين استخوان کف دست و اولين بند انگشت
کوچک قرار داده شد .شکل  1نمایي شماتيک از مفاصل ،زوایاي تعریفشده و اندامهاي فوقاني پرتابکننده را
نشان ميدهد .براي مثال ،فلکشن مچ دست ،زاویه بين عضو دست و راستاي عضو آرنج است که از روابط
هندسي و ضرب داخلي دو بردار بهدست آمده است .برنامهاي در نرمافزار متلب طراحي شد که با استفاده از
روش انتقال خطي مستقيم 2دادههاي دوبعدي بهدستآمده از دو دوربين را به موقعيت سهبعدي مارکرها
( )X,Y,Zجهت بررسي سينماتيک حرکت تبدیل ميکرد .خروجي برنامه متلب زاویه مفاصل در طول حرکت،
جابهجایي زاویهاي و سرعت زاویهاي مفاصل بود که صرفاً به بررسي سينماتيکي مفاصل در صفحه ساجيتال
پرداختيم.

2. Direct Linear Transformation
)(DLT
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شکل  .3اندام و مفاصل باالتنه بسکتباليست از نماي جانبي

تحليل آماري دادههاي حاصل از سينماتيک مفاصل مچ دست ،آرنج و شانه و فعاليت الکتریکي عضالت فلکسور
کفدستي زند اعلي ،سهسر بازو و دلتوئيد قدامي بين پرتابهاي موفق و ناموفق در نرمافزار  SPSSنسخه 10
صورت گرفت .براي استفاده از آزمونهاي استنباطي ابتدا با استفاده از آزمون کلموگروف -اسميرنوف 1چگونگي
توزیع اطالعات بررسي شد و به علت طبيعي نبودن این اطالعات ،براي مقایسه شوتهاي جفت موفق و ناموفق از
آزمون ناپارامتریک ویلکاکسون با سطح معنيداري ( )p ≤ 9/90استفاده کردیم.
نتايج
در این مطالعه زاویه مفاصل مچ دست ،آرنج و شانه در لحظهي رهایي ،جابهجایي زاویهاي مفاصل و نيز سرعت
زاویهاي مفاصل در لحظه رهایي در پرتابهاي موفق و پرتابهاي ناموفق محاسبه شد و نتایج شامل ميانگين،
انحراف معيار و معناداري آماري این پارامترها بهدست آمد.
نتایج بهدستآمده از بررسي سينماتيک پرتاب آزاد در جدول  1آمده است .در پرتابهاي موفق مفاصل مچ
دست و شانه فلکشن بيشتر و مفصل آرنج فلکشن کمتري نسبت به پرتابهاي ناموفق داشتند که همه آنها
ازنظر آماري معنيدار بود .در بررسي جابهجایي زاویهاي مفاصل نيزمشخص شد که جابهجایي زاویهاي مفاصل
مچ و آرنج در پرتابهاي موفق به صورت معنيداري بيشتر از پرتابهاي ناموفق در طول حرکت است .سرعت
زاویهاي هر سه مفصل مچ دست ،آرنج و شانه در لحظه رهایي در پرتابهاي موفق بيشتر از پرتابهاي ناموفق
بود ،اما فقط در سرعت زاویهاي مچ دست در لحظه رهایي اختالف معنيداري مشاهده شد.

1. Kolmogorov-Smirnov test
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جدول  .3زاویه مفاصل در لحظه رهایي ،جابهجایي زاویهاي مفاصل و سرعت زاویهاي مفاصل در لحظه رهایي در صفحه ساجيتال
سرعت زاويهاي مفاصل (راديان بر

جابهجايي زاويهاي مفاصل (درجه)

ثانيه)
پرتاب موفق

پرتاب ناموفق

پرتاب موفق

پرتاب ناموفق

زاويه فلکشن مفاصل در لحظه رهايي
(درجه)
پرتاب موفق

پرتاب ناموفق

مفصل مچ دست

ميانگين

4/14

7/04

17/27

10/0

7/10

0/02

انحراف استاندارد

±2/02

±0/40

±4/27

±0/94

±4/00

±4/12

*9/920

معنيداري

*9/990

*9/924

مفصل آرنج

ميانگين

-12/17

-14/42

44/10

71/00

24/00

20/4

انحراف استاندارد

±1/4

±2/94

±0/12

±4/74

±7/7

±11/1

معنيداري

*9/994

9/971

*9/992

مفصل شانه

ميانگين

0/20

0/72

14/94

10/00

124/42

120/4

انحراف استاندارد

±1/42

±1/02

±2/00

±4/91

±0/20

±4/02

9/124

معنيداري

*9/922

9/100

معنيداري * p ≤ 2/20

در سمت راست شکل  2سرعت زاویهاي مفصل مچ دست در طول حرکت و در سمت چپ شکل زوایاي
مفصل مچ دست در طول حرکت نشان داده شده است .در تمام نمودارها زمان حرکت به زمان کل نرمال شده
است و بهصورت درصدي آورده شده است .در نمودار سرعت زاویهاي مچ دست که در سمت راست شکل 2
قرار دارد مشخص است که در اوایل حرکت سرعت زاویه اي مچ دست در دو پرتاب موفق و ناموفق تقریباً
برابر است ،ولي در اواخر حرکت سرعت زاویهاي مفصل مچ دست در پرتابهاي موفق بيشتر از پرتابهاي
ناموفق است.
پرتاب های موفق

پرتاب های ناموفق

10

6

2
100

80

60

40

20

0

0

4
100

80

60

40

20

0

0
-4

زاویه (درجه)

4

8

سرعت زاویهای (رادیان بر ثانیه)

8

فلکشن 12

-8
-12
زمان نرمال شده

زمان نرمال شده

اکستنشن

شکل  .3سرعت زاویهاي مفصل مچ دست در طول حرکت (سمت راست) ،زاویه مفصل مچ دست در طول حرکت (سمت چپ)

سرعت زاویهاي مفصل آرنج در طول حرکت در سمت راست و جابهجایي زاویهاي آرنج در سمت چپ شکل
 2نشان داده شده است .همانطور که در نمودار جابهجایي مفصل آرنج در سمت چپ شکل  2مشخص است،
40
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زاویه مفصل آرنج در ابتداي حرکت در پرتابهاي موفق و ناموفق تقریباً یکسان است ،اما جابهجایي زاویهاي
مفصل آرنج در طول حرکت در پرتابهاي موفق بيشتر از پرتابهاي ناموفق است که باعث شده است که
سرعت زاویهاي در لحظه رهایي ،که در سمت راست شکل  2نيز مشخص است ،بيشتر باشد ،اما این اختالف
در سرعت زاویهاي مفصل آرنج از نظر آماري معنيدار نبود.
پرتاب های موفق

پرتاب های ناموفق

فلکشن

0

100

-15
80

100

40

60

0

20

-20

60
40
20
80

100

60

زمان نرمال شده

40

0

20

زاویه (درجه)

-10

سرعت زاویهای (رادیان بر ثانیه)

-5

80

0

زمان نرمال شده

شکل  .2سرعت زاویهاي مفصل آرنج در طول حرکت (سمت راست) ،زاویه مفصل آرنج در طول حرکت (سمت چپ)

سمت راست و چپ شکل  4بهترتيب نشاندهنده سرعت و جابهجایي زاویهاي مفصل شانه در پرتابهاي آزاد
موفق و ناموفق در طول حرکت است .در سمت چپ شکل  4مشخص است که مفصل شانه در پرتابهاي
موفق در طول حرکت فلکشن بيشتري نسبت به پرتابهاي ناموفق دارد.
پرتاب های ناموفق

سرعت زاویهای (رادیان بر ثانیه)

80

60

40

20

0

زمان نرمال شده

125
120
115

100

80

60

40

20

0

زاویه (درجه)

100

پرتاب های موفق

7
6
5
4
3
2
1
0

فلکشن
130

110

زمان نرمال شده

شکل  .4سرعت زاویهاي مفصل شانه در طول حرکت (سمت راست) ،زاویه مفصل شانه در طول حرکت (سمت چپ)

پارامترهایي مانند ارتفاع رهایي ،سرعت رهایي ،زاویه رهایي ،جابهجایي افقي و جابهجایي عمودي مربوط به
توپ نيز تحت بررسي قرار گرفت که دادههاي آن در جدول  2آمده است .نتایج نشان داد که در پرتابهاي
موفق مشارکتکنندگان بهطور معنيداري توپ را از ارتفاع باالتري نسبت به پرتابهاي ناموفقشان رها کردهاند.
سرعت رهایي توپ در پرتابهاي موفق کمتر از پرتابهاي ناموفق بود ،اما زاویه رهایي در پرتابهاي موفق
نسبت به پرتابهاي ناموفق بيشتر بود .با وجود این اختالف معنيداري بين این تفاوتها مشاهده نشد.
40
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جابهجایي عمودي و افقي توپ در حين پرتاب نيز تحت بررسي قرار گرفت که هردوي آنها در پرتابهاي
موفق نسبت به پرتابهاي ناموفق بيشتر بود؛ اما فقط در جابهجایي عمودي توپ از لحاظ آماري اختالف
معنيدار مشاهده شد .جابهجایي عمودي بيشتر در پرتابهاي آزاد موفق عاملي است که توپ در این پرتابها
از ارتفاع باالتري نسبت به پرتابهاي ناموفق رها شود.
جدول  .3ميانگين و انحراف متغيرهاي تحقيق در پرتابهاي موفق و ناموفق
متغير

پرتاب موفق

پرتاب ناموفق

ميانگين

انحراف استاندارد

ميانگين

انحراف استاندارد

معنيداري

ارتفاع رهايي توپ (متر)

2/27

±9/10

2/20

±9/10

*9/922

سرعت رهايي توپ (متر بر ثانيه)

7/40

±9/72

7/24

±9/47

9/400

زاويه رهايي توپ (درجه)

01/04

±2/91

01/04

±1/02

9/070

جابهجايي عمودي توپ (متر)

9/0

±9/92

9/02

±9/92

*

جابهجايي افقي توپ (متر)

9/24

±9/94

9/27

±9/94

9/029

9/990

معنيداري * p ≤2/20

نتایج بهدستآمده از بررسي سيگنال الکترومایوگرافي شامل ميانگين ،انحراف معيار و معنيداري آماري عضالت
فلکسور کفدستي زند اعلي ،سهسر بازو و دلتوئيد قدامي در جدول  2آمده است .بررسي سيگنال پتانسيل
الکتریکي نشان داد اختالف معنيداري در مدتزمان فعاليت هرسه عضله فلکسور کفدستي زند اعلي ،سهسر
بازو و دلتوئيد قدامي بين پرتاب موفق و ناموفق وجود ندارد .زمان رسيدن عضله فعال به حداکثر فعاليتش در
این تحقيق مطالعه شد و مشاهده کردیم که با وجود اینکه در پرتابهاي موفق زمان رسيدن هر سه عضله به
حداکثر انقباض بيشتر از پرتابهاي ناموفق بود ،اختالف معنيداري بين تفاوتها وجود نداشت .ميانگين فعاليت
الکتریکي عضالت در طول حرکت به صورت درصدي از بيشينه فعاليت الکتریکي محاسبه شد .فعاليت
الکتریکي عضالت فلکسور مچ و سهسر بازو در پرتابهاي موفق بيشتر و عضله دلتوئيد قدامي کمتر از
پرتابهاي ناموفق بود ،اما هيچ اختالف معنيداري بين دادهها مشاهده نکردیم .سطح زیر منحني پتانسيل
الکتریکي برحسب زمان یکي محاسبه شد و نتایج بهدست آمده نشان داد که سطح زیر منحني پتانسيل الکتریکي
در هر سه عضله در پرتابهاي موفق بيشتر از پرتابهاي ناموفق است ،ولي فقط در عضله سهسر بازو این
تفاوت معنيدار بود.
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جدول  .2زمان فعاليت عضالت ،زمان رسيدن عضالت به حداکثر فعاليت ،ميانگين فعاليت عضالت در طول حرکت ،سطح زیر منحني پتانسيل
الکتریکي (معنيداري * )p ≤9/90
سطح زير منحني پتانسيل

آماره

الکتريکي برحسب زمان
(ميکروولت ثانيه)

متغير

ميانگين فعاليت عضالت در

زمان رسيدن به حداکثر

طول حرکت (درصد)

فعاليت (ثانيه)

زمان فعاليت (ثانيه)

فلکسور

مچدستي

ناموفق

موفق

ناموفق

موفق

ناموفق

موفق

ناموفق

موفق

ميانگين

140/2

142/00

00/79

00/07

9/1

9/11

9/21

9/24

انحراف استاندارد

44/22

42/07

7/20

0/92

9/91

9/92

9/1

9/12

معنيداري

9/247

9/070

9/070

9/247

سهسر بازويي

ميانگين

172/00

102/27

04/74

00/44

9/14

9/17

9/27

9/20

انحراف استاندارد

24/02

42/22

7/10

7/12

9/94

9/94

9/14

9/14

معنيداري

*9/924

9/290

9/420

9/704

دلتوئيد قدامي

ميانگين

204/00

201/27

00/00

04/10

9/10

9/14

9/42

9/44

انحراف استاندارد

00/20

114/44

7/70

7/72

9/90

9/94

9/12

9/12

معنيداري

9/904

9/02

9/400

9/420

در سمت راست شکل  0فعاليت الکتریکي عضله سهسر بازویي در طول حرکت آمده است .سمت چپ شکل
 0نيز سطح زیر منحني پتانسيل الکتریکي برحسب زمان عضله سهسر بازویي برحسب ميکرو ولت ثانيه را نشان
ميدهد .در نمودار فعاليت الکتریکي عضله سهسر بازویي مشخص است که در طول حرکت عضله سهسر
بازویي در پرتابهاي موفق ،فعاليت بيشتري نسبت به پرتابهاي ناموفق دارد؛ بنابراین سطح زیر منحني پتانسيل
الکتریکي برحسب زمان عضله سهسر بازویي که در سمت چپ شکل  0نيز نشان داده شده است در پرتابهاي
موفق بيشتر از پرتابهاي ناموفق است.
پرتاب ناموفق

120

225

40

فعالیت ()%

80

175

100

80

60
زمان ()%

40

125
100
75

20
20

150

50

0

25
0

سطح زیر منحنی پتانسیل الکتریکی (میکرو ولت
ثانیه)

100

200

60

0

پرتاب موفق

شکل  .0فعاليت الکتریکي عضله سهسر بازویي در طول حرکت (سمت راست) ،سطح زیر منحني پتانسيل الکتریکي برحسب زمان عضله سهسر بازویي (سمت چپ)
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بحث و نتيجهگيري
هدف انجام این تحقيق بررسي سينماتيک و ثبت فعاليت الکتریکي عضالت در پرتاب آزاد بسکتبال با استفاده
از دادههاي بهدستآمده از دوربين و الکترومایوگرافي بود .در بررسي زاویه فلکشن مفاصل در صفحه حرکتي
ساجيتال در لحظه رهایي مشخص شد که در پرتابهاي موفق ،مفاصل مچ دست و شانه داراي فلکشن بيشتر
و مفصل آرنج داراي فلکشن کمتري نسبت به پرتابهاي ناموفق است .در بررسي جابهجایي زاویهاي فلکشن
مفاصل نيز مشخص شد که جابهجایي زاویهاي مفاصل مچ و آرنج در پرتابهاي موفق به صورت معنيداري
بيشتر از پرتابهاي ناموفق است .جابهجایي زاویهاي بيشتر در مفاصل و در صفحه حرکتي ساجيتال ،بهخصوص
مفصل شانه و آرنج ،نشاندهنده آن است که در پرتابهاي موفق مفاصل بيشتر باز ميشود و توپ ميتواند به
ارتفاع رهایي باالتري دست پيدا کند .سرعت زاویهاي هرسه مفصل در لحظه رهایي در پرتابهاي موفق نيز
بيشتر از پرتابهاي ناموفق بود که فقط در سرعت زاویهاي مچ دست این اختالف معنيدار شد.
دِهيل ( )1002در بررسي دو نوع شوت جفت و درجا به اهميت و سهم جابهجایي زاویهاي مفصل مچ دست
در شوت درجا براي رسيدن توپ به سرعت مطلوب رهایي پيبرد ( .)0ازآنجاکه پرتاب آزاد نيز شوت درجا
تلقي مي شود و بررسي آن نشان داد که مفصل مچ در پرتابهاي موفق داراي فلکشن بيشتر در لحظه رهایي
بوده و جابهجایي زاویهاي در طول حرکت و سرعت زاویهاي آن نيز نسبت به پرتابهاي ناموفق بيشتر است،
اهميت مفصل مچ در پرتاب آزاد مشخص ميشود که تأیيدي بر یافتههاي دِهيل است .به نظر ميرسد فلکشن
بيشتر و سرعت زاویهاي بيشتر در لحظه رهایي در مفصل مچ دست عامل بهوجودآمدن چرخش زیر توپ باشد
که خود عاملي است که در اوج گرفتن بيشتر توپ نقش دارد .هادسون ( )1002در بررسي سينماتيکي پرتاب
آزاد نشان داد که افراد با سطح مهارت باال نسبت به سطح متوسط و پایين ،توپ را در ارتفاع باالتري رها
ميکنند ( ،)12اما ساروچاس ( )1000در تحقيق خود ،که افراد را به دو گروه (گروه اول با ميانگين قد 1/02
متر ،بيشتر از  09درصد و گروه دوم با ميانگين قد  2/97متر ،کمتر از  49درصد پرتابهاي خود را گل کرده
بودند) تقسيم کرده بود ،به این نتيجه دست یافت که بازیکنان گروه دوم به صورت معنيداري در پرتابهاي
موفقشان توپ را در ارتفاع باالتري رها ميکنند ( .) 12البته با توجه به اینکه ميانگين قد گروه دوم در تحقيق
ساروچاس در حدود  10سانتيمتر بيشتر از گروه اول بوده است ،نميتوان به این اختالف در ارتفاع رهایي
توپ اعتنا کرد.
به نظر ميرسد افزایش در ارتفاع رهایي توپ از فاکتورهاي دستیابي به موفقيت در پرتاب آزاد است .بررسي
ارتفاع رهایي توپ در این تحقيق نشان داد که در پرتابهاي موفق ،شرکتکنندگان بهطور معنيداري توپ را
از ارتفاع باالتري نسبت به پرتابهاي ناموفقشان رها کردهاند که با نتایج هادسون ( )1002همخواني دارد .ميزان
فلکشن بيشتر مفصل شانه در لحظه رهایي و جابهجایي زاویهاي بيشتر در مفصل آرنج (که باعث ميشود آرنج
در لحظه رهایي به اکستنشن کامل نزدیکتر شود) ،در پرتابهاي موفق نسبت به پرتابهاي ناموفق ،ميتواند
یکي از دالیلي باشد که توپ در پرتابهاي موفق نسبت به پرتابهاي ناموفق در ارتفاع باالتري رها شود .در
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بررسي سرعت رهایي ،زاویه رهایي و جابهجایي افقي توپ هيچ اختالف معنيداري بين پرتابهاي موفق و
ناموفق یافت نشد .نتایج حاصل از بررسي جابهجایي عمودي توپ نشان داد در پرتابهاي موفق ،توپ فاصله
عمودي بيشتري را تا لحظه رهایي طي کرده است که این نيز ميتواند یکي از دالیل رسيدن توپ به ارتفاع
رهایي باالتر در پرتابهاي موفق باشد.
پارامترهاي مربوط به فعاليت الکتریکي عضالت اندام فوقاني شامل زمان فعاليت عضالت ،زمان رسيدن هر
عضله به حداکثر فعاليت ،ميانگين فعاليت عضالت در طول حرکت و سطح زیر منحني پتانسيل الکتریکي
برحسب زمان نيز در این تحقيق تحت بررسي قرار گرفت .به نظر ميرسد بيشتربودن زمان فعاليت عضالت،
بدینعلت که حرکت پرتاب آزاد با انقباض درونگراي عضالت همراه است ،عاملي است که به مفاصل اجازه
ميدهد جابهجایي زاویهاي بيشتري داشته باشند؛ یعني وقتي عضله فعال است به انقباض درونگراي خود ادامه
ميدهد و باعث جابهجایي زاویهاي بيشتري در مفصل ميشود .زمان فعاليت و زمان رسيدن به حداکثر فعاليت
هر سه عضله فلکسور کفدستي زند اعلي ،سهسر بازو و دلتوئيد قدامي در پرتابهاي موفق بيشتر از پرتابهاي
ناموفق بود ،اما از لحاظ آماري معنيدار نبود .با وجود معنيدار نبودن زمان فعاليت عضالت بين پرتابهاي آزاد
موفق و ناموفق ،ميتوان استنباط کرد که بيشتربودن زمان فعاليت در پرتابهاي موفق باعث شده است که
جابهجایي مفاصل در طول حرکت بيشتر از پرتابهاي ناموفق باشد.
زمان فعاليت هر عضله مدتزمان انقباض را جهت انجام حرکت نشان ميدهد ،ولي سطح زیر منحني پتانسيل
الکتریکي برحسب زمان بيانکننده ميزان فعاليت عضله در مدت انقباضش است .فعاليت الکتریکي بيشتر و باالتر
در عضله نشاندهنده توليد نيروي بيشتر در یک عضله است و طبق قانون دوم نيوتن (𝑎𝑚 = 𝐹) به علت
ثابتبودن جرم اندامها باعث توليد شتاب (آهنگ تغيير سرعت) بيشتر ميشود .بررسي سطح زیر منحني پتانسيل
الکتریکي نشان داد که در پرتابهاي موفق سطح زیر منحني هر سه عضله فلکسور مچدستي زند اعالیي و
دلتوئيد قدامي و سهسر بازویي بيشتر از پرتابهاي ناموفق است ،ولي فقط در عضله سهسر بازویي تفاوت
معنيدار وجود داشت .بنابراین ،بيشتربودن ميزان فعاليت عضالت در پرتابهاي موفق ميتواند یکي از دالیل
توليد سرعت زاویهاي بيشتر در مفاصل باشد.
بررسي ميانگين فعاليت عضالت در طول حرکت ،که برحسب درصد بيان شده است ،نيز نشان داد که هر سه
عضله در پرتابهاي موفق ،ميانگين فعاليت بيشتري داشتهاند ،اما تفاوتهاي موجود از لحاظ آماري اختالف
معنيدار نداشت .ميلر با بررسي سيگنال الکترومایوگرافي بين شوتهاي موفق و ناموفق در فاصله  4/4متري
نشان داد اختالف معنيداري در زمان فعاليت ،سطح زیر منحني الکترومایوگرافي و ميانگين فعاليت عضالت در
طول حرکت وجود ندارد ،اما با بررسي سيگنال الکترومایوگرافي در حوزه فرکانس به این نتيجه دست یافت
که در شوت هاي ناموفق ميانگين فرکانس باالتري وجود دارد که تفاوت براي دو عضله دلتوئيد خلفي (موفق
=  40هرتز ،ناموفق =  07هرتز) و دوسر بازویي (موفق =  01هرتز ،ناموفق =  00هرتز) معنيدار بود .به نظر
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ميلر فرکانس باالتر در فعاليت عضالت بدینمعناست که در شوتهاي ناموفق از تارهاي تندانقباض بيشتري
.)19( استفاده شده است
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