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Objective Accurate velocity analysis is essential when performing the block jumping technique on the 
net by various spikers because it will improve this performance and prevent injury. This study aimed to 
compare the jump and landing velocity of the Iranian national team’s young elite spikers when perform-
ing block jump skills. 
Methods A total of 21 young elite male volleyball players of the Islamic Republic of Iran (11 wing spikers 
and 10 middle spikers) participated in the present study. Subjects performed block jumping skills. Force 
data in the X, Y, and Z directions were obtained directly from the force plate’s output. Then, the area 
under the force-time curve was calculated as an impulse. The rate of changes in mean, maximum, and 
minimum velocities and the resultant in each direction (X, Y, and Z) were obtained by dividing every sub-
jects’ impulse data in each direction to his mass. Descriptive statistics, the Shapiro-Wilk test (checking 
the normality of data distribution), and independent t-test were used to analyze and compare the two 
groups’ variables (P≤0.05).
Results The difference between the mean velocities on the X and Z planes and the mean rates between 
the two groups was significant. The other velocity variables in the two groups were not significant 
(P˂0.05).
Conclusion The results of the present study can help coaches, players, and volleyball professionals to pay 
more attention to the velocity of execution during block jump technique, especially between middle and 
wing spikers in different directions during the match and design of the training program.
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Extended Abstract

1. Introduction

pike skill (powerful spike/quick spike) and 
blocking are the most important predictors 
of success in volleyball competitions, and, 
therefore, it is important to study the fac-
tors affecting these skills [1, 2]. Based on 

studies, factors such as mean, minimum, maximum, and 

S
resultant velocities of jumping and landing skills play a sig-
nificant role in the proper implementation and effectiveness 
of blocking skills and various types of spikes, followed by 
scoring points [3].

When performing blocking skills by defensive players 
against the opponent’s spikers, these players must have bet-
ter access to the ball at the top of the net or, in other words, 
to jump high. It requires special attention to the velocity 
factor when performing both quick and powerful spikes. 
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Thus, changes in velocity can lead to differences in play-
ers’ ability in the blocking position to schedule a maximum 
jump height and successfully perform this skill against the 
opponent’s spike. So far, no comprehensive research has 
been conducted to analyze maximum, minimum, mean, 
and resultant velocities in performing defensive skills by 
powerful and quick spikers, while players and coaches 
in this field desperately need this information. This study 
aimed to compare the jumping and landing velocity of 
young elite spikers of the Iranian National Volleyball Team 
when performing block jump skills.

2. Materials and Methods

A total of 21 elite young male volleyball players of the 
National Volleyball Team of the Islamic Republic of Iran, 
including 11 quick spikers (with Mean±SD age of 19±0.77 
years, height was 192.18±4.26 cm, and weight was 
78.82±2.44 kg) and 10 powerful spikers (with Mean±SD 
age of 19±0.81 years, the height of 198.60±1.77 cm, and 
weight of 75.70±3.12 kg) participated in this study as sub-
jects. After calibrating the force plate system (1000 Hz Kis-
tler made in Switzerland), the two groups’ subjects sepa-
rately performed three vertical jumps of maximum blocking 
with one-minute rest intervals between each performance.

Force data in the X, Y, and Z directions were obtained 
directly from the force plate’s output. Using the trapezoid 
method, the area under the force-time diagram was cal-
culated as an impulse in each time interval. Based on the 
equation of motion size and impulse [4], from dividing 
the mean, maximum and minimum impulse data by the 
subject mass in each direction, the rate of change of mean, 
maximum and minimum velocities in that direction was ob-
tained [5]. The minimum, maximum, and mean velocities 
in each direction (X, Y, and Z) and their results were consid-
ered separately for each group’s next calculations.

In this study, SPSS V. 21 software was used. Descriptive 
statistics were used to calculate Mean±SD, and the Sha-
piro-Wilk test was used to examine the normality of data 
distribution. An independent t-test was used to analyze and 
compare the variables of maximum, minimum, mean, and 
resultant velocities in powerful and quick spikers while per-
forming blocking skills (P≤0.05).

3. Results

The results of the Shapiro-Wilk test showed that the data 
distribution was normal. To compare the maximum, mini-
mum, mean, and resultant velocities and examine these 
variables in the two groups, an independent t-test was used, 
the results of which can be seen in Table 1.

As can be deduced from the results of Table 1, only the 
mean velocity on the X and Z planes and the resultant mean 
velocity between the two groups was significant. The other 
velocity variables in the two groups of spikers were not sig-
nificantly related (P˂0.05).

4. Discussion and Conclusion

No similar research has been conducted on comparative 
analysis of the maximum, minimum, mean, and resultant 
velocities among quick and powerful spikers during block-
ing. Some previous studies have examined velocity in 
spike skill when jumping or the effect of velocity variable 
on spikers’ jump characteristics. For example, in a similar 
survey, Ficklin et al. (2014) compared two different types of 
spike techniques, including “traditional spike” and “swing 
spike while blocking”. Their research results in terms of ve-
locity on the x-axis were consistent with this research, but 
velocity on the y-axis was inconsistent [17]. Perhaps one of 
the reasons for the inconsistency was that in this study, lat-
eral displacement in the two groups of powerful and quick 
spikers occurred to the same extent when blocking. As a re-
sult, no significant change was observed in the two groups.

Since the starting technique of jumping skill is different 
in powerful and quick spikers when blocking. Also, quick 
spikers have less vertical displacement than power spikers 
and correct less flexion in their knees before jumping, so the 
velocity of jump height in them is less. This study’s results 
can help coaches, volleyball players, and professionals pay 
more attention to the quick execution of the blocking tech-
nique by powerful and quick spikers in different directions 
during the match and designing a training program.
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Table 1. Comparative analysis of velocity variables in spikers when blocking

Velocity Variables Spikers Mean±SD T df Sig.

V̅x (m/ms)
Quick-spiker 0.155±0.064

-2.71 19 0.014*
Powerful-spiker 0.303±0.167

V̅y̅ (m/ms)
Quick-spiker 0.71±0.097

0.89 19 00.382
Powerful-spiker 0.017±0.171

V̅z ̅(m/ms)
Quick-spiker 12.899±0.702

-3.20 19 0.005*
Powerful-spiker 14.237±1.147

Vxmax (m/ms)
Quick-spiker 1.222±0.384

-1.74 19 0.098
Powerful-spiker 1.539±0.450

Vymax (m/ms)
Quick-spiker 0.468±0.228

0.45 19 0.654
Powerful-spiker 0.420±0.247

Vzmax (m/ms)
Quick-spiker 20.716±1.514

-1.83 19 0.08082
Powerful-spiker 21.861±1.325

Vxmin (m/ms)
Quick-spiker -2.170±0.752

-0.50 19 0.618
Powerful-spiker -1.997±0.811

Vymax (m/ms)
Quick-spiker -0.308±0.162

0.77 19 0.448
Powerful-spiker -0.383±0.269

Vzmax (m/ms)
Quick-spiker 6.065±2.052

1.47 19 0.157
Powerful-spiker 4.605±2.483

V̅r (m/ms)
Quick-spiker 12.922±0.705

-3.20 19 0.005*
Powerful-spiker 14.267±1.179

Vrmax (m/ms)
Quick-spiker 20.857±1.543

-1.68 19 0.159
Powerful-spiker 21.928±1.359

Vrmax (m/ms)
Quick-spiker 6.075±2.047

1.46 19 0.109
Powerful-spiker 4.623±2.487

Resultant velocity: Vr; Minimum velocity: Vmin; Maximum velocity: Vmax; Mean velocity: V̅; x: Anterior-posterior axis, y: Internal-
external axis; z: Vertical axis; *Significant difference (P<0.05).
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هدف تحلیل دقیق سرعت، در زمان اجرای تکنیک پرش دفاع روی تور انواع اسپکرها امری ضروری است زیرا موجب بهبود عملکرد آن ها 
و نیز پیشگیری از آسیب خواهد شد. هدف از تحقیق حاضر تحلیل مقایسه ای سرعت پرش و فرود اسپکرهای نخبه جوان تیم ملی ایران 

هنگام اجرای مهارت دفاع روی تور بود.

روش ها تعداد 21 والیبالیست جوان نخبه مرد تیم ملی والیبال جمهوری اسالمی ایران )11 اسپکر سرعتی و 10 اسپکر قدرتی( با اجرای 
مهارت پرش دفاع روی تور در پژوهش حاضر به عنوان آزمودنی شرکت کردند. داده های نیرو در جهات X ،Y و Z به طور مستقیم از روی 
خروجی صفحه نیرو به دست آمد؛ سپس مساحت زیر نمودار نیرو زمان با نام ایمپالس محاسبه شد. از تقسیم داده های ایمپالس در هر 
جهت، میزان تغییرات سرعت میانگین، حداکثر و حداقل و برایند در هر جهت )X ،Y ،Z( به دست آمد. از آمار توصیفی و از آزمون شاپیرو 

ویلک )بررسی نرمال بودن توزیع داده ها( و نیز از آزمون تی مستقل برای تحلیل و مقایسه متغیرهای دو گروه استفاده شد.

یافته ها تفاوت سرعت میانگین در صفحه X و Z و نیز برایند میانگین سرعت در بین دو گروه معنادار بوده و سایر متغیرهای 
.)P˂ 0/05( سرعت در دو گروه با یکدیگر ارتباط معناداری نداشتند

نتیجه گیری نتایج پژوهش حاضر می تواند به مربیان، بازیکنان و متخصصین والیبال کمک کند تا به سرعت اجرای تکنیک دفاع روی تور 
اسپکرهای قدرتی و سرعتی در جهات گوناگون هنگام مسابقه و طراحی برنامه تمرینی توجه بیشتری کنند.

کلیدواژه ها: 
سرعت، اسپک، دفاع 

روی تور، والیبال

اطالعات مقاله:
تاریخ دریافت: 13 شهریور 1399
تاریخ پذیرش: 28 شهریور 1399

تاریخ انتشار: 11 آذر 1399

مقدمه

در رشته ورزشی والیبال، پرش و فرود یک مؤلفه بنیادی و بسیار 
مهم در اجرای تکنیک های دفاع روی تور1، سرویس پرشی و اسپک2 
محسوب می شود ]2 ،1[. مهارت اسپک )قدرتی یا سرعتی( و نیز 
دفاع روی تور از مهم ترین عوامل پیش بینی کننده موفقیت در طول 
مسابقات والیبال است؛ بنابراین بررسی عوامل مؤثر بر این مهارت ها 
از اهمیت باالیی برخوردار خواهد بود ]5-3 ،1[. مهم ترین عوامل 
تأثیرگذار در اجرای کارآمد تکنیک پرش و فرود در مهارت دفاع روی 
تور و انواع اسپک عبارت اند از ارتفاع پرش، کینماتیک سگمنت های 
درگیر و مرکز جرم بدن و نیز رعایت زمان بندی صحیح اجرای 
مراحل گوناگون این مهارت ]6[ که از دیدگاه بیومکانیکی متغیر 
سرعت نقش قابل مالحظه تری را نسبت به سایر عوامل عنوان شده 

1. Block
2. Spike

انجام شده فاکتورهایی  بر عهده دارد ]8 ،7[. بر اساس تحقیقات 
مهارت  اجرای  برآیند سرعت  و  میانگین، حداقل، حداکثر  مانند 
پرش و فرود، نقش عملکردی قابل توجهی را در اجرای مناسب 
و اثربخشی مهارت های دفاع روی تور و انواع اسپک و به دنبال آن 
کسب امتیاز ایفا می کنند ]9[. در والیبال نوین، بازیکنان بر مبنای 
ویژگی های آنتروپومتریکی، جسمانی و سایر متغیرها برای پست 
خاصی تخصصی می شوند ]10[؛ به طوری که دو پست اصلی اسپکر 
قدرتی و سرعتی بیشترین بار حمله و دفاع روی تور را برعهده دارند. 
هنگام اجرای مهارت دفاع روی تور توسط بازیکنان دفاع کننده روی 
تور در برابر اسپکرهای حریف، دسترسی بیشتر به توپ روی تور یا 
به عبارتی رسیدن به ارتفاع پرش باالتر برای این بازیکنان ضروری 
است و الزمه این امر توجه ویژه به عامل سرعت در هر دو نوع 
اسپک قدرتی و سرعتی است. با توجه به وجود تفاوت های ظریف در 
اجرای تکنیک دفاع بر مبنای پست بازی بازیکنان، این سؤال مطرح 
می شود که آیا میزان سرعت در هنگام اجرای مهارت دفاع در این 

دو گروه از بازیکنان متفاوت است یا خیر؟
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وانگر و همکارانش مطالعه ای بر روی تأثیر حرکات اندام فوقانی 
و تحتانی بر حداکثر سرعت افقی و عمودی مرکز جرم در حین 
پرش اسپک والیبالیست ها انجام دادند و به این نتیجه رسیدند 
که رابطه معناداری بین تغییرات حرکات اندام فوقانی و تحتانی و 
سرعت افقی و عمودی مرکز جرم بدن در حین اجرای این تکنیک 
برقرار است ]11[. هارپزیت و همکارانش نیز طی انجام یک تحلیل 
بیومکانیکی بر روی مهارت اسپک والیبالیست ها، سرعت عمودی 
و افقی مفصل مچ دست آن ها را در طول اجرای مهارت پرش و 
فرود بررسی کرده و ارتباط آن را با عملکرد و زمان بندی اجرای 
این مهارت مورد آزمایش قرار دادند. با توجه به نتایج آنان، ارتباط 
معناداری هم در سرعت عمودی و هم سرعت افقی مفصل مچ 
دست با زمان بندی عملکردی و چگونگی اجرای مهارت اسپک 
مطالعه ای  در  همکارانش  و  زاهالکا  همچنین   .]7[ دارد  وجود 
متفاوت، تفاوت سرعت افقی و عمودی را در پرش دفاع روی تور 
بین دو گروه از بازیکنانی که شروع این مهارت را با پاهای غالب 
و غیرغالب انجام می دادند، بررسی کرده و به این نتیجه رسیدند 
که عالوه بر وجود تفاوت در سرعت های افقی و عمودی بین دو 
گروه مورد آزمایش، هرچه سرعت افقی در حین اجرای مهارت 
پرش کمتر باشد، برای رسیدن به ارتفاع باالتر الزم است تا سرعت 

عمودی بیشتر باشد ]9[.

همان طور که از بررسی مطالعات گذشته می توان استنباط کرد، با 
وجود مطالعات محدود و نامتمرکز بر روی تأثیر سرعت پرش و فرود 
بر کیفیت اجرای دفاع روی تور، این متغیر نقش به سزایی در اجرای 
این مهارت داشته و عوامل مختلف کوچک و بزرگی می توانند در 
تغییر آن مؤثر باشند؛ بنابراین تحلیل دقیق سرعت، در زمان اجرای 
تکنیک پرش دفاع روی تور توسط انواع اسپکرها امری ضروری 
است، زیرا سبب بهبود این عملکرد و نیز پیشگیری از آسیب در این 
دو گروه خواهد شد ]1[. به عبارت دیگر، تغییرات سرعت می تواند 
منجر به تفاوت در توانایی بازیکنان در موقعیت دفاع روی تور در 
زمان بندی رسیدن به ارتفاع بیشینه پرش و اجرای موفقیت آمیز این 
مهارت در برابر اسپک حریف شوند. از آنجایی که تحقیق جامعی 
در ارتباط با بررسی و تحلیل سرعت های حداکثر، حداقل، میانگین 
و برآیند در اجرای مهارت دفاع روی تور انواع مختلف اسپکرهای 
قدرتی و سرعتی انجام نشده است و از طرفی نیز بازیکنان و مربیان 
این رشته به این اطالعات نیاز مبرم دارند، هدف از تحقیق حاضر 
تحلیل مقایسه ای سرعت پرش و فرود اسپکرهای نخبه جوان تیم 

ملی ایران هنگام اجرای مهارت دفاع روی تور بود.

روش شناسی

21 والیبالیست جوان نخبه مرد تیم ملی والیبال جمهوری 
اسالمی ایران )11 اسپکر سرعتی و 10 اسپکر قدرتی در پژوهش 
سابقه  بازیکنان  تمام  کردند.  آزمودنی شرکت  عنوان  به  حاضر 
بازی بیش از چهار سال )میانگین و انحراف معیار 4/39±0/95 
سال( به صورت دو جلسه تمرین 4 ساعته و دو بار در روز در طی 

دو ماه اخیر را داشته و هیچ گونه پیش زمینه آسیب ارتوپدی یا 
نورولوژیکی را تجربه نکرده بودند. آزمودنی ها از روند انجام کار، 
قبل از اجرای پروژه آگاهی یافته و رضایت نامه شرکت در آزمون را 
امضا کردند. تمامی مراحل انجام ارزیابی نیز توسط کمیته اخالق 

دانشگاه خوارزمی بررسی و تأیید شد. 

مهارت ارزیابی شده در این مطالعه پرش دفاع روی تور در دو 
گروه از اسپکرهای قدرتی و سرعتی بود. این مهارت با قرارگیری 
دست ها در جلوی سینه با آرنج خم شده، سپس خم کردن مفاصل 
زانوها و لگن و باز کردن سریع آن ها برای انجام دفاع روی تور 
انجام می شود ]13 ،12 ،2[. به منظور کاهش اثر بازخورد، هنگام 
اجرای آزمون اصلی، هیچ راهنمایی از سمت مربی به آزمون گیرنده 
ارائه نشد. پس از کالیبراسیون سیستم صفحه نیرو )1000 هرتز 
کیستلر® ساخت کشور سوئیس( آزمودنی های دو گروه به طور 
جداگانه سه پرش عمودی حداکثر با فواصل زمانی استراحت یک 
 X ،Y دقیقه ای در بین هر اجرا انجام دادند. داده های نیرو در جهات
و Z به طور مستقیم از روی خروجی صفحه نیرو به دست آمد. برای 
تحلیل مهارت پرش، از روی نمودار نیروی عمودی عکس العمل 
زمین )FZ(، بازه زمانی از لحظه شروع پایین رفتن آزمودنی )شروع 
اجرای حرکت پرش( تا جدا شدن وی از صفحه نیرو یا به عبارتی 
حداقل تا حداکثر داده های نیرو در این جهت برای ارزیابی، تفکیک 
شد. در مرحله بعد، با استفاده از روش تراپزوئید ]14[، در هر بازه 
زمانی، مساحت زیر نمودار نیرو زمان به نام ایمپالس با استفاده از 
نرم افزار اکسل نسخه 2010 در دو گروه محاسبه شد. بر مبنای 
معادله برابری اندازه حرکت و ایمپالس فرمول شماره 1 ]15[، 
از تقسیم داده های ایمپالس میانگین، حداکثر و حداقل بر جرم 
آزمودنی در هر جهت، میزان تغییرات سرعت میانگین، ماکزیمم و 
مینیمم در آن جهت به دست آمد ]16[. حداقل، حداکثر، میانگین 
سرعت در هر جهت )X ،Y ،Z( همراه با برایند آن ها برای محاسبات 
بعدی در هر گروه به طور مجزا در نظر گرفته شد. رابطه ایمپالس 

و اندازه حرکت در فرمول شماره 1 ارائه شده است.

F.t (N.s) = m Δv (Kg. m/s) .1

 )F: نیرو، t: زمان، m: جرم، Δv: تغییرات سرعت، F.t: معادله 
ایمپالس و mΔt: معادله اندازه حرکت(

تمامی مراحل تجزیه و تحلیل آماری مطالعه حاضر توسط نرم افزار 
SPSS نسخه 21 انجام شد. از آمار توصیفی برای محاسبه میانگین، 
انحراف استاندارد و از آزمون شاپیرو ویلک به منظور بررسی نرمال 
مستقل  تی  آزمون  از  همچنین  شد.  استفاده  داده ها  توزیع  بودن 
برای تحلیل و مقایسه متغیرهای سرعت برآیند، حداقل، میانگین و 
حداکثر اسپکرهای قدرتی و سرعتی حین اجرای مهارت دفاع روی 
تور استفاده شد )تمامی مراحل آزمون های آماری در سطح معناداری 

P≤ 0/05 بررسی و انجام شده است(. 
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جدول 1. خصوصیات جمعیت شناختی دو گروه آزمودنی های اسپکرهای قدرتی و سرعتی

گروه های آزمودنی
میانگین±انحراف استاندارد

وزن )کیلوگرم(قد )سانتی متر(سن )سال(

2/44±4/2678/82±0/77192/18±19/00سرعتی

3/12±1/7775/70±0/81198/60±19/00قدرتی

جدول 2. تحلیل مقایسه ای متغیر سرعت در اسپکرها هنگام دفاع روی تور

.tdfSigمیانگین±انحراف استاندارداسپکرهامتغیر سرعت

V x (m/ms)
0/06±0/15سرعتی

-2/71190/014*

0/16±0/30قدرتی

V y (m/ms)
0/09±0/07سرعتی

0/891900/382
0/17±0/01قدرتی

 V z (m/ms)
0/70±12/89سرعتی

-3/20190/005*

1/14±14/23قدرتی

V xmax (m/ms)
0/38±1/22سرعتی

-1/74190/098
0/45±1/53قدرتی

V xma (m/ms)
0/22±0/46سرعتی

0/45190/654
0/24±0/42قدرتی

V zmax (m/ms)
1/51±20/71سرعتی

-1/83190/080
1/32±21/86قدرتی

V xmtn (m/ms)
0/75±2/17-سرعتی

-0/50190/618
0/81±1/99-قدرتی

V ymax (m/ms)
0/16±0/30-سرعتی

0/77190/448
0/26±0/38-قدرتی

V zmax (m/ms)
2/05±6/06سرعتی

1/47190/157
2/48±4/60قدرتی

V r (m/ms)
0/70±12/92سرعتی

-3/20190/005*

1/17±14/26قدرتی

V rmax (m/ms)
1/54±20/85سرعتی

-1/68190/159
1/35±21/92قدرتی

V rmax (m/ms)
2/04±6/07سرعتی

1/46190/109
2/48±4/62قدرتی

Vr: سرعت برایند؛ Vmin: سرعت حداقل؛ Vmax: سرعت حداکثر؛ V: سرعت میانگین؛

x: محور قدامی خلفی؛ y: محور داخلی-خارجی؛ z: محور عمودی؛

.)P˂0/05( تفاوت معنادار*
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نتایج

خصوصیات جمعیت شناختی دو گروه آزمودنی های اسپکرهای 
قدرتی و سرعتی در جدول شماره 1 دیده می شود. 

به منظور بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون شاپیرو 
ویلک استفاده شد که نتایج این آزمون نشان دهنده نرمال بودن 
توزیع داده ها بود. سپس به منظور مقایسه میانگین سرعت های 
این  تحلیل  و  سرعت  برایند  نیز  و  حداقل  حداکثر،  میانگین، 
متغیرها در دو گروه از آزمون تی مستقل استفاده شد که نتایج 

آن در جدول شماره 2 دیده می شود.

استنباط  می توان   2 شماره  جدول  نتایج  از  که  همان طور 
کرد، علی رغم اینکه در اکثر متغیرهای سرعت، میزان میانگین 
از  باالتر  قدرتی  اسپکرهای  گروه  در  گوناگون  سرعت های 
 Z و X اسپکرهای سرعتی است اما تنها سرعت میانگین در صفحه
و نیز برایند میانگین سرعت در بین دو گروه معنادار بوده و سایر 
متغیرهای سرعت در دو گروه با یکدیگر ارتباط معناداری ندارند 

)P˂ 0/05( )تصویر شماره 1(.

بحث

هدف از تحقیق حاضر تحلیل مقایسه ای سرعت پرش و فرود 
اسپکرهای نخبه جوان تیم ملی ایران هنگام اجرای مهارت دفاع 

روی تور و نتایج این تحلیل مقایسه ای حاکی از رابطه معنادار در 
متغیرهای سرعت میانگین در صفحات X و Z و نیز سرعت میانگین 
.)P˂ 0/05( برآیند در بین دو گروه اسپکرهای سرعتی و قدرتی بود

در ارتباط با تحلیل مقایسه ای پارامتر سرعت در میان اسپکرها 
)سرعتی و قدرتی( هنگام دفاع روی تور پژوهش مشابهی یافت 
نشده است اما برخی مطالعات گذشته به بررسی سرعت در مهارت 
اسپک هنگام پرش و یا تأثیر متغیر سرعت بر میزان و خصوصیات 
و همکارانش در  فیکلین  پرداخته اند ]16-18[.  اسپکرها  پرش 
تحقیقی مشابه با تحقیق اخیر به مقایسه دو نوع تکنیک متفاوت 
اسپک یعنی اجرای اسپک به روش قدیمی و اسپک همراه با 
چرخش دست ها هنگام پرش در دفاع روی تور پرداختند و عوامل 
کینماتیکی از جمله تفاوت سرعت در محورهای y و x را در این 
دو گروه بررسی نمودند. نتایج تحقیق آن ها در زمینه سرعت در 
محور x با پژوهش اخیر همسو بوده و نشان از تفاوت معنادار در 
بین دو گروه داشت اما در زمینه سرعت y ناهمسو بود ]17[. 
شاید یکی از دالیل ناهمسویی این دو مطالعه میزان جابه جایی 
بیشتر جهت جانبی در تکنیک پرش همراه با نوسان دست نسبت 
به پرش سنتی بود که سبب معناداری سرعت در بین دو گروه 
تحقیق آن ها شد اما از آنجا که در آزمودنی های پژوهش اخیر 
جابه جایی جانبی در هر دو گروه قدرتی و سرعتی به یک میزان 
هنگام دفاع روی تور رخ می دهد، تغییر معناداری در دو گروه 

تصویر 1. رابطه معنادار در متغیرهای سرعت میانگین در صفحه X و Z و نیز برایند میانگین سرعت در دو گروه در تحلیل مقایسه ای سرعت در اسپکرهای قدرتی 
و سرعتی هنگام دفاع روی تور

14 
 

در دو گروه با يكديگر ارتباط  ي سرعتگروه معنادار بوده و ساير متغيرهاو نيز برآيند ميانگين سرعت در بين دو  Zو 

  .)١(شكل  )˂٠P/ ٠٥( معناداري ندارند

             

              

  

 در معنادار ي رابطه از تي و سرعتي هنگام دفاع روي تور، حاكيسرعت در اسپكرهاي قدر اي مقايسه . تحليل١شكل 

  در دو گروه بود. سرعت ميانگين برآيند نيز و Z و X صفحه در ميانگين سرعت متغيرهاي
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مشاهده نشده است. چالوماس و همکارانش نیز در پژوهشی رابطه 
و همبستگی میان خصوصیات آنتروپومتریکی و جمعیت شناسی 

اسپکرها را با سرعت و ارتفاع پرش در آن ها تحلیل کردند ]6[.

یکی از نتایج مطالعه در زمینه ارتباط سرعت با متغیرهای مذکور 
این بود که هرچه اسپکر مورد هدف از منظر جمعیت شناسی 
اکتومورف تر باشد، بر حداکثر سرعت پرش عمودی و ارتفاع پرش 
او تأثیر بیشتری خواهد داشت. این نتایج با پژوهش ما همسو بود؛ 
اگرچه در میان دو گروه اسپکرهای قدرتی و سرعتی تحقیق ما 
تفاوت معناداری از نظر حداکثر سرعت عمودی در میان دو گروه 
مشاهده نشد اما حداکثر سرعت عمودی در اسپکرهای سرعتی 
از  بیشتر  اکتومورف تری هستند،  بدنی  تیپ  دارای  معمواًل  که 
اسپکرهای قدرتی بود. همچنین ایکدا و همکارانش به بررسی 
ارتباط بین ارتفاع پرش اسپک با سرعت عمودی و افقی در مراحل 

مختلف گام برداری و تیک آف پرداختند ]18[. 

نتایج پژوهش آن ها حاکی از این بود که بین سرعت عمودی و 
تیک آف و سرعت افقی و مراحل گام برداری قبل از تیک آف نسبت 
مستقیمی وجود دارد. این یافته ها نیز با یافته های پژوهش اخیر 
همسو بود؛ زیرا در تکنیک پرش اسپکرهای سرعتی جابه جایی 
عمودی کمتر بوده و در نتیجه آن ها سرعت کمتری را نسبت 
به اسپکرهای قدرتی که زانوهایشان را قبل از پرش بیشتر خم 

می کنند، نشان می دهند.

با مطالعه  از تحلیل و مقایسه مطالعات قبلی  همان طور که 
حاضر می توان استنباط کرد، از آنجا که شروع تکنیک مهارت 
پرش اسپکرهای قدرتی و سرعتی هنگام دفاع روی تور متفاوت 
است و اسپکرهای سرعتی جابه جایی عمودی کمتری نسبت به 
اسپکرهای قدرتی دارند و به اصالح فلکشن کمتری در زانوی 
خود قبل از پرش ایجاد می کنند، همچنین سرعت ارتفاع پرش 

در آن ها کمتر است.

نتیجه گیری نهایی

نتایج پژوهش حاضر می تواند به مربیان، بازیکنان و متخصصین 
تور  روی  دفاع  تکنیک  اجرای  سرعت  به  تا  کند  کمک  والیبال 
مسابقه  هنگام  گوناگون  جهات  در  سرعتی  و  قدرتی  اسپکرهای 
و طراحی برنامه تمرینی توجه بیشتری کنند و ارزیابی عملکردی 
سرعتی بازیکنان را عالوه بر سایر پارامترهای مهم دیگر، مدنظر قرار 

دهند تا به موفقیت های بیشتری دست یابند.

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

تمامی شرکت کننده ها از جزئیات کامل مراحل پژوهش حاضر 
اطالع یافتند و فرم رضایت نامه شرکت در پژوهش را امضاکردند. 
همچنین تمامی اطالعات آزمودنی ها به صورت کاماًل محرمانه 

محفوظ بود و در صورت تمایل نیز می توانستند از ادمه شرکت در 
پژوهش انصراف دهند.

حامی مالی

نوسندگان هیچ حمایت مالی جهت اجرای این مطالعه دریافت 
نکرده اند.

مشارکت نویسندگان

تمامی نویسندگان در انجام و نگارش مطالعه حاضر، به میزان 
یکسان مشارکت داشتند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.

تشکر و قدردانی

نویسندگان بدین وسیله از فدراسیون والیبال جمهوری اسالمی و آکادمی 
ملی المپیک برای همکاری و مساعدتشان در تهیه ی این مقاله تشکر و 

می کنند.
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