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رفتار حرکتی

مقایسة هماهنگی درونعضوی و زمانبندی اجرای مهارت پرتاب بیسبال در
پرتابگران ماهر و مبتدی با تأکید بر فازهای مختلف حرکت
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سعید قربانی ،1آندریاس بوند

*

 .1استادیار رفتار حرکتی ،گروه تربیت بدنی ،واحد علیآباد کتول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،علیآباد کتول ،ایران
 .2استاد رفتار حرکتی ،دانشگاه لوکزامبورگ
تاريخ دريافت1397/02/02 :

تاريخ پذيرش1397/06/06 :

چکیده
هماهنگی اندامهای بدن درطول اجرای مهارت پرتاب بیسبال و زمانبندی اجرای فازهای مختلف
حرکت ،بهطورکامل شناختهشده نیست .هدف پژوهش حاضر ،توصیف هماهنگی درونعضوی و
زمانبندی اجرای مهارت پرتاب بیسبال با تأکید بر فازهای ششگانة آن در پرتابگر ماهر و مقايسة
آنها با پرتابگران مبتدی بود .شرکتکنندههای پژوهش شامل هشت پرتابگر مبتدی و يک پرتابگر
ماهر بودند .هماهنگی درونعضوی شامل هماهنگی بین مفاصل شانه و آرنج بود که با استفاده از
نمودارهای زاويه -زاويه نمايش داده شد .نقاط شروع و پايان پرتابها با استفاده از روش درونيابی
خطی يکسانسازی شدند و به  250نقطة زمانی نرمالیزه شدند .زمانبندی ،زاوية ابتدا و انتهای هر
فاز و حداقل و حداکثر زاوية مفاصل شانه و آرنج در هر فاز ،در پرتابگران مبتدی با ماهر مقايسه
شدند .نتايج نشان داد که تفاوت نسبتاً آشکاری بین پرتابگران ماهر و مبتدی در هماهنگی
درونعضوی مفاصل شانه -آرنج بهخصوص در فازهای ابتدايی آغاز و گام وجود دارد .همچنین،
تفاوت قابلمالحظهای بین پرتابگران مبتدی با پرتابگر ماهر در زوايای ابتدايی ،انتهايی و حداقل و
حداکثر زاوية ايجادشده در مفاصل شانه و آرنج در فازهای مختلف حرکت وجود دارد .همچنین،
پرتابگران مبتدی کل مهارت و فازهای اول ،چهارم و پنجم را در زمان کمتری نسبت به پرتابگر ماهر
اجرا میکنند .دربارة نتايج پژوهش با توجه به ويژگیهای فضايی -زمانی اجرای مهارت پرتاب
بیسبال در پرتابگران ماهر و مبتدی و مالحظات کاربردی آن درزمینة بهبود مهارت و جلوگیری از
آسیب بحث شده است.
واژگان کلیدی :پرتاب بیسبال ،هماهنگی درونعضوی ،زمانبندی ،فاز حرکت

*نویسندة مسئول

Email: s.ghorbani@aliabadiau.ac.ir
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مقدمه
از
تمامی حرکات پرتاب از باالی شانه تقریباً بیومکانیک مشابهی دارند .حرکت پرتاب
پویاترین حرکات پرتاب از باالی شانه بهشمار میرود که دارای سرعت بسیار زیاد توپ و میزان آسیب-
دیدگی زیادی است .در ورزش بیسبال ،این مهارت برای شروع بازی اجرا میشود و توپ بهوسیلة
پرتابگر2بهسمت چوبزن3تیم حریف پرتاب میشود .مهارت پرتاب بیسبال نیازمند قدرت بدنی باال،
زمانبندی حرکتی دقیق و هماهنگی بخشهای مختلف بدن (یعنی مکانیک مناسب) برای جابهجایی
دقیق توپ با حداکثر سرعت است ( .)1بهواسطة حرکت هماهنگ تمام بخشهای بدن ،انرژی بالستیک
زیادی به توپ وارد میشود که به افزایش حداکثری سرعت توپ در زمان پرتاب منجر میشود .درک
درست بیومکانیک مهارت پرتاب بیسبال میتواند به بهینهکردن حرکت و به حداقلرساندن آسیب
کمک کند .تغییرات ناشی از مکانیک نامناسب حرکت میتواند بر عملکرد پرتابگر تأثیر بگذارد و حتی
به افزایش آسیبپذیری وی منجر شود .همچنین ،آسیبهای ناشی از حرکت پرتاب بیسبال میتواند
ناشی از نیرو و گشتاور زیادی باشد که به شانه و آرنج درطول حرکت وارد میشود (.)2-6
مهارت پرتاب بیسبال یک حرکت پیوسته است؛ اما درواقع ،برای درک بهتر زنجیرة حرکتی مهارت
میتوان آن را به فازهای مختلف تقسیم کرد .در ادبیات بیومکانیک ورزشی ،مهارت پرتاب بیسبال
عموماً به شش فاز مختلف تقسیم میشود که شامل فازهای آغاز 4،گام 5،خمکردن بازو 6،افزایش شتاب
بازو 7،کاهش شتاب بازو 8،و تعقیب9است .در شکل شمارة یک ،این مراحل نشان داده شدهاند .در فاز
اول ،پرتابگر سعی میکند خود را در یک موقعیت مناسب برای آغاز حرکت قرار دهد .برای این کار،
پرتابگر پای چپ خود را (برای پرتابگرهای راستدست) کمی بهسمت عقب و سپس ،بهسمت جلو
حرکت میدهد و سپس ،زانو را خم میکند و آن را بهسمت باال و جلو میآورد .در فاز دوم ،پرتابگر
حرکت خود را بهسمت هدف ادامه میدهد .پای چپ را بهسمت پایین هدایت میکند و ران شروع به
چرخش بهسمت هدف میکند .در این فاز ،حرکت پا بدن را بهسمت هدف هدایت میکند .در فاز
سوم ،پرتابگر دست حامل توپ را بهسمت عقب و پشت سر خود میآورد .در انتهای این فاز ،آرنج
بیسبال1یکی

1. Baseball-Pitch
2. Pitcher
3. Batter
4. Wind-Up
5. Stride
6. Arm Cocking
7. Arm Acceleration
8. Arm Deceleration
9. Follow-Through
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پرتابگر کامالً خم است .در فاز چهارم ،آرنج شروع به بازشدن میکند که با چرخش شانه همراه است.
دست با سرعت زیادی روبهجلو و بهسمت هدف حرکت میکند و در انتهای این فاز ،توپ بهسمت
هدف پرتاب میشود .فاز پنجم با رهاشدن توپ از دست آغاز میشود و در این فاز ،پرتابگر سعی
میکند سرعت دست حامل توپ را کاهش دهد .درنهایت در فاز ششم ،پرتابگر به کنترل اندامهای
بدن می پردازد که با توجه به ماهیت بسیار سریع حرکت پرتاب بیسبال برای جلوگیری از آسیب
اندامهای درگیر در حرکت بسیار مهم است (.)7-10

شکل  -1ساختار فازهای مختلف مهارت پرتاب بیسبال ،برگرفته از روژاس و همکاران ()11

همراه با پیشرفت فناوری تجزیهوتحلیل سهبعدی حرکت ،ویژگیهای سینماتیکی و سینتیکی و تأثیر
عوامل مختلف بر ویژگیهای سینماتیکی و سینتیکی مهارتهای ورزشی مختلف مطالعه شده است
( .)12-21بیومکانیک مهارت پرتاب بیسبال نیز همانند بسیاری از حرکات ورزشی دیگر با هدف بررسی
ابعاد دقیق سینماتیکی و سینتیکی مهارت ،بهبود عملکرد و جلوگیری از آسیب ورزشکاران مطالعه
شده است ( .)1،7-10،22-30مطالعات اولیه توصیف دقیق سینماتیک پرتاب بیسبال را ارائه دادند
که به ورزشکاران ،مربیان ،و متخصصان علوم ورزشی و پزشکی کمک میکند نیازهای این مهارت را
بهتر درک کنند .این پژوهشها تجزیهوتحلیلی کیفی را از متغیرهایی مانند جابهجایی ،زاویه ،سرعت
و شتاب در اندامهای مختلف بدن در زمان اجرای مهارت ارائه کردند؛ بهعنوانمثال ،دیلمان1و همکاران
( )8به بررسی سینماتیکی حرکت اندام بازو و مفصل شانه طی پرتاب بیسبال پرداختند .نتایج این
پژوهش نشان داد که مهمترین حرکت در مفصل شانه در پرتاب بیسبال ،چرخش داخلی و خارجی
1. Dillman
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است .انعطافپذیری باالی مفاصل بازو و کتف به پرتابگر اجازه میدهد که بازو را تاحدود  175درجه،
چرخش خارجی دهد .تقریب ًا در فاصلة زمانی  30میلیثانیه قبل از پرتاب توپ ،بازو به چرخش داخلی
حدود  80درجه میرسد که در همین نقطة اوج ،سرعت زاویهای آن درحدود  7000درجه بر ثانیه
است .وانگ1و همکاران ( )22به بررسی سینماتیکی مهارت پرتاب بیسبال در مرحلة افزایش شتاب
دست پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد که چرخش بیرونی حداکثری در مفصل شانه در ابتدای
فاز افزایش شتاب بازو باعث ایجاد سرعت باالیی در توپ میشود؛ زیرا ،جابهجایی بیشتر خطی و
زاویهای میتواند برای سرعتبخشیدن به ساعد در زمان پرتاب استفاده شود .کاهش سرعت حرکت
مچ دست دقیقاً قبل از پرتاب توپ میتواند روش کلیدی و بسیار مهمی برای افزایش سرعت حرکت
توپ باشد .نیسن2و همکاران ( )23تجزیهوتحلیلی سه بعدی را از مهارت پرتاب بیسبال در نوجوانان
با تأکید بر حرکت مچ و دست انجام دادند .نتایج این پژوهش نشان داد که حرکت کلی مچ شامل
پرونیشن /سوپینیسشن  63 ± 15درجه ،فلکشن /اکستنشن مچ  44 ± 14درجه ،فلکشن اولنار/رادیال
 12 ± 4درجه بود .بیشترین حرکت مچ بین زمان رهاکردن توپ و چرخش داخلی بازو انجام شد که
دارای بیشترین سرعت پرونیشن  2051 ± 646درجه بر ثانیه به توان منفی یک بود .دامنة چرخش
داخلی بازو شامل  125 ± 13درجه و بیشترین سرعت چرخش داخلی  3343 ± 453درجه بر ثانیه
به توان منفی یک بود.
گروه دیگری از پژوهشها عواملی را بررسی کردند که با بهبود عملکرد و جلوگیری از آسیب ارتباط
داشتند ( .)2-6 ،31-34فورتنباوق3و همکاران ( )2گزارش کردند که چندین پارامتر سینماتیکی از
لحظة تماس پا در انتهای فاز دوم با افزایش سینتیک اندام فوقانی همراه بود که شامل موقعیت پای
جلو ،جهت پای جلو ،دورشدن شانه و نزدیکشدن افقی شانه میشد .زمانبندی چرخش خارجی شانه،
چرخش لگن و چرخش باالتنه با افزایش سینتیک و کاهش سرعت توپ همراه بود .نیروی کم
نگهدارندة پای هدایتکننده و یک گام کوتاه با کاهش سرعت توپ همراه بود .کاهش حداکثر چرخش
بیرونی شانه ،دورشدن شانه ،بازشدن زانو و خمشدن تنه نیز همراه با کاهش سرعت توپ بود .با
پیشرفت پرتابگران ،ارزشهای سینماتیکی ثابت باقی ماندند ،تغییرپذیری آنها کاهش یافت و
ارزشهای سینتیکی بهتدریج افزایش یافتند .با خستگی پرتابگران ،ارزشهای سینتیکی ثابت باقی
ماندند؛ اما همراه با افزایش درد بازو بود .اسکامیال4و همکاران ( )35عامل خستگی را در مهارت پرتاب
بیسبال بررسی کردند .نتایج نشان داد که با افزایش خستگی ،پرتابگران قادر به پرتاب بودند؛ اما با
1. Wang
2. Nissen
3. Fortenbaugh
4. Escamilla
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کاهش سرعت توپ همراه بود و تنه بهتدریج بهصورت عمودی قرار میگرفت .این نویسندگان نتیجه-
گیری کردند درصورتیکه پرتابگر بهمدت طوالنی پرتاب کند ،احتمال خطر آسیبدیدگی افزایش
مییابد.
تاکنون پژوهشگران درزمینة مهارت پرتاب بیسبال به تجزیهوتحلیل سینماتیکی و سینتیکی این
مهارت و همچنین ،متغیرهای مهم تأثیرگذار بر بهبود عملکرد و جلوگیری از آسیب پرداختهاند.
بیشتر پژوهشها بر تجزیهوتحلیل مفاصل مختلف بدن بهصورت انفرادی تمرکز کردهاند
()6 ،8 ،22 ،24 ،27 ،29 ،35-39؛ بااینحال ،در یک زنجیرة حرکتی حرکت یک مفصل بر حرکت
مفصل مجاور تأثیر میگذارد و بنابراین ،مطالعة مفاصل بهطور جداگانه پیچیدگی حرکت هماهنگ
اجزای بدن را بهطورکامل نشان نمیدهد؛ ازاینرو ،یکی از موضوعهای مهمی که در پژوهشهای
بیومکانیک مهارت پرتاب بیسبال پرداخته نشده است ،بررسی هماهنگی1اندامهای مختلف درگیر در
اجرای این مهارت در پرتابگران مبتدی با ماهر است .افزونبراین ،مهارت پرتاب بیسبال دارای فازهای
مختلف حرکتی است که در پژوهشهای گذشته به این فازها اشاره شده است؛ اما ازنظر هماهنگی
حرکتی بررسی دقیق نشدهاند .در علم کنترل حرکتی و بیومکانیک ،هماهنگی به ارتباط بین حرکات
بخشهای مختلف بدن اطالق میشود .هماهنگی میتواند بهعنوان هماهنگی درونعضوی( 2یعنی
ارتباط بین حرکات مفاصل یک عضو بدن ،بهعنوانمثال ،مفصل شانة دست راست نسبت به مفصل
آرنج دست راست) و هماهنگی بینعضوی(3رابطة بین حرکات دو اندام مختلف نسبت به یکدیگر،
بهعنوانمثال ،مفصل آرنج دست راست نسبت به مفصل آرنج دست چپ) باشد .در پژوهش حاضر،
هماهنگی درونعضوی مفاصل شانه -آرنج دست پرتابکننده بهعنوان اندامی که در مهارت پرتاب
بیسبال عمل پرتاب را اجرا میکند ،بررسی شد؛ ازاینرو ،این پژوهش دو هدف را دنبال کرده است:
 -1توصیف هماهنگی درونعضوی مفاصل شانه -آرنج دست پرتابکننده در فازهای مختلف مهارت
پرتاب بیسبال و همچنین ،زمانبندی اجرای مهارت در پرتابگران ماهر و مبتدی؛  -2مقایسة هماهنگی
درونعضوی و زمانبندی اجرای مهارت پرتابگران مبتدی با پرتابگر ماهر.

1. Coordination
2. Intra-Limb Coordination
3. Inter-Limb Coordination
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روش پژوهش
روش پژوهش حاضر ازنوع توصیفی -مقایسهای و طرح پژوهش بهصورت مقایسة دو گروه ماهر و
مبتدی است.
نمونه پژوهش شامل هشت دانشجو (چهار دختر و چهار پسر) بود که بهصورت داوطلبانه در این
پژوهش شرکت کردند .میانگین سنی شرکتکنندهها  23/7با انحراف استاندارد  2/4سال بود .تمامی
شرکتکنندهها راستدست بودند و هیچ سابقة بازی رسمی یا تفریحی در بیسبال نداشتند .برای
مقایسة عملکرد شرکتکنندههای مبتدی با یک الگوی صحیح ،از یک پرتابگر ماهر مرد با سن 32
سال و تجربة هشت سال بازی در دومین لیگ بیسبال در آلمان استفاده شد .این پژوهش مطابق با
استانداردهای اخالقی بیانشده در بیانیة هلسینکی انجام شد و به تأیید کمیتة اخالق دانشگاه رسید.
از تمامی شرکتکنندهها رضایتنامة کتبی دریافت شد.
جهت ضبط دادهها ،درمجموع ،چهار نشانگر بازتابنده روی مفاصل لگن ،شانه ،آرنج و مچ دست راست
نصب شدند .نشانگرهای لگن ،شانه و آرنج ،زاویة مفصلی شانه و نشانگرهای شانه ،آرنج و مچ ،زاویة
مفصلی آرنج را تشکیل دادند .چهار دوربین دیجیتال موقعیت مکانی و زمانی نشانگرها را درطول
عملکرد پرتابگر ماهر و شرکتکنندههای مبتدی فیلمبرداری کردند .سپس ،با استفاده از نرمافزار
سیمی موشن1نسخة  5/0ساخت کشور آلمان ،دادههای سینماتیکی مربوط به زاویة مفاصل بهدست
آمدند.
در این پژوهش ،دادههای سینماتیکی شامل هماهنگی درونعضوی شانه-آرنج بودند .برای بررسی
هماهنگی درونعضوی ،دادههای مربوط به زاویة مفاصل از نرمافزار استخراج شدند .با توجه به مدت
زمان متفاوت فیلمهای گرفتهشده از هر پرتاب ،با استفاده از روش درونیابی خطی2نقاط شروع و
پایان هر پرتاب یکسانسازی شدند .سپس ،هر پرتاب به  250نقطة زمانی نرمالیزه شد .در مرحلة بعد
با توجه به مدت زمانی که طول کشیده بود تا پرتابگر ماهر هرکدام از فازهای ششگانة مهارت را اجرا
کند ،تعدادی از این نقاط زمانی به آن فاز اختصاص یافتند .در جدول شمارة یک ،مدت زمان اجرای
هر فاز بهوسیلة پرتابگر ماهر و همچنین ،تعداد نقاط اختصاصدادهشده به آن فاز آمدهاند .دادهها با
استفاده از یک فیلتر باترورث 3در فرکانس برش هفت هرتز صاف شدند .نمودار زاویه -زاویه برای
نمایش الگوی حرکتی مهارت و فازهای ششگانة آن استفاده شد .همچنین ،زمانبندی حرکت به

1. Simi Motion
2. Linear Interpolation
3. Butterworth
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مدت زمانی اطالق میشود که پرتابگران ماهر و مبتدی کل مهارت بیسبال و هر مرحله از آن را اجرا
کردند.
جدول  -1مدت زمان اجرای کل مهارت و فازهای حرکتی ششگانة آن توسط پرتابگر ماهر و تعداد نقاط
اختصاصدادهشده به آنها
فاز حرکتی

مدت زمان (ثانیه)

تعداد نقاط

آغاز
گام
خمکردن بازو
افزایش شتاب بازو
کاهش شتاب بازو
تعقیب
کل حرکت

1/072
0/958
0/168
0/093
0/075
0/236
2/602

100
90
15
10
10
25
250

جهت اجرای پروتکل پژوهش ،پس از هماهنگی اولیه با پرتابگر ماهر ،او در آزمایشگاه حاضر شد و پس
از نصب نشانگرهای بازتابنده بر روی مفاصل وی ،او درمجموع سه پرتاب بیسبال را انجام داد .تمامی
پرتابها بهوسیلة دوربینها ضبط شدند و پس از بررسی انجامشده بهوسیلة پرتابگر ،او یک پرتاب را
بهعنوان بهترین پرتاب انتخاب کرد و این پرتاب برای تجزیهوتحلیل استفاده شد .شرکتکنندههای
مبتدی نیز بهصورت انفرادی در آزمایشگاه حاضر شدند و پروتکل پژوهش را اجرا کردند .ابتدا اطالعات
کلی پژوهش به شرکتکننده ارائه شد و وی فرم رضایتنامه و پرسشنامة اطالعات اولیه شامل سن،
دست برتر و تجربة قبلی در بیسبال را تکمیل کرد .پس از نصب نشانگرهای بازتابنده روی مفاصل،
وی پنج پرتاب را اجرا کرد که تمامی آنها ضبط شدند .برای آشنایی شرکتکننده با مهارتی که باید
اجرا شود ،وی اطالعات اولیة مربوط به مهارت بسیبال را قبل از اجرای پرتابها دریافت کرد .این
اطالعات شامل تصاویر مربوط به هر فاز مهارت (مطابق با شکل شمارة یک) و توضیحاتی برای اجرای
آن بود .پس از مطالعة این اطالعات ،شرکتکننده پرتابهای خود را اجرا کرد .بین هر پرتاب پنج
ثانیه زمان استراحت وجود داشت .برای شبیهسازی پرتاب بیسبال ،یک هدف به فاصله پنجمتری از
شرکتکننده تعبیه شد و از وی خواسته شد توپ را بهسمت هدف تعیینشده پرتاب کند .در این
پژوهش ،از یک توپ استاندارد بیسبال سفیدرنگ با اندازة  24 × 23سانتیمتر و وزن  150گرم استفاده
شد.
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ا ز آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار برای توصیف متغیرهای هماهنگی درونعضوی و
زمانبندی استفاده شد .از آزمون تی تکنمونهای برای مقایسة متغیرهای هماهنگی درونعضوی و
زمانبندی اجرای مهارت پرتابگران مبتدی با پرتابگر ماهر استفاده شد .در متغیر هماهنگی
درونعضوی ،با توجه به اینکه مهارت به  250نقطة زمانی مختلف تقسیم شده بود ،برای مقایسة پرتاب
پرتابگران مبتدی با پرتابگر ماهر نقاط زاویهای ابتدا و انتها و حداقل و حداکثر زاویة مفاصل شانه و
آرنج ،بهعنوان نقاط مرجع درنظرگرفته شدند .سطح معناداری  0/05درنظرگرفته شد .از نرمافزار
اس.پی.اس.اس1.نسخة  22برای انجام تجزیهوتحلیل آماری استفاده شد.
نتایج
در شکل شمارة دو ،نمودارهای زاویه -زاویة متغیر هماهنگی درونعضوی شانه -آرنج در پرتابگران
ماهر و مبتدی آمده است .همچنین ،در جدول شمارة دو ،میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای
پژوهش ارائه شده است .در ادامه ،تفاوتهای بین پرتابگران مبتدی و ماهر برای هریک از فازهای
حرکتی بررسی شدهاند.
170

170

120

120

70

70

20
120

70

20

20
120

70

20

90

90

60

60

30
70

40

10

کل حرکت

آغاز

30
70

40

10

شکل  -2نمودارهای زاويه -زاويه برای هماهنگی درونعضوی مفاصل شانه -آرنج

1. SPSS

37

مقايسة هماهنگی درونعضوی و زمانبندی اجرای ...
170

170

120

120

70

70
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70

20

100
100

70

40
120

90

60

گام

خمکردن بازو

70

40
90

120

60

افزايش شتاب
150

150

100

100

50
130

100

70

150

100

50

120

70

20

بازو

50
130

100

70

180

180

130

130

80

کاهش شتاب بازو

80
150

100

50

170

170

120

120

70

70

20

تعقیب

20
120

70

20

ادامة شکل  -2نمودارهای زاويه -زاويه برای هماهنگی درونعضوی مفاصل شانه-آرنج
* نمودارهای سمت چپ مربوط به پرتابگر ماهر و نمودارهای سمت راست مربوط به میانگین پرتابگران مبتدی هستند.
محور  xمربوط به مفصل شانه و محور  yمربوط به مفصل آرنج هستند.
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جدول  -2میانگین و انحراف استاندارد مؤلفههای هماهنگی درونعضوی پرتابگران مبتدی و ماهر
افزايش
کاهش
خمکردن
مفصل/
تعقیب
شتاب
گام
آغاز
پرتابگر
شتاب بازو
بازو
زمان فاز
بازو
107/28
109/77
104/36
97/56
44/81
36/13
ماهر
مفصل شانه
106/92
111/51
99/79
82/66
56/90
20/46
مبتدی
ابتدای فاز
±
±
±
±
±
±
8/69
5/67
9/11
13/96
23/83
6/57
77/61
107/28
109/77
104/36
97/56
44/81
ماهر
مفصل شانه
65/58
106/92
111/51
99/79
82/66
56/97
مبتدی
انتهای فاز
±
±
±
±
±
±
20/45
8/69
5/67
9/11
13/96
23/77
77/61
107/28
104/36
97/56
36/94
35/39
ماهر
مفصل شانه
65/15
106/29
99/45
80/32
36/97
29/85
مبتدی
حداقل
±
±
±
±
±
±
20/14
7/31
8/50
16/35
22/87
6/27
107/28
111/61
109/77
104/36
97/56
44/81
ماهر
مفصل شانه
106/92
114/00
112/04
99/79
87/20
58/21
مبتدی
حداکثر
±
±
±
±
±
±
8/69
6/65
5/92
9/11
13/59
21/64
122/79
143/94
71/30
74/02
55/66
61/96
ماهر
مفصل آرنج
135/41
128/18
68/34
78/58
51/44
76/85
مبتدی
ابتدای فاز
±
±
±
±
±
±
8/82
6/85
15/60
21/58
17/13
39/48
139/49
122/79
143/94
71/30
74/02
55/66
ماهر
مفصل آرنج
123/78
135/41
128/18
68/34
78/58
51/32
مبتدی
انتهای فاز
±
±
±
±
±
±
9/51
8/82
6/85
15/60
21/58
17/21
115/51
122/79
71/30
59/03
55/66
55/53
ماهر
مفصل آرنج
122/35
126/49
68/34
63/27
47/51
51/69
مبتدی
حداقل
±
±
±
±
±
±
10/04
6/23
15/60
20/10
12/28
16/12
139/49
143/94
143/94
74/02
138/81
63/13
ماهر
مفصل آرنج
135/56
142/26
128/18
80/67
110/14
77/52
مبتدی
حداکثر
±
±
±
±
±
±
9/15
5/41
6/85
18/10
27/70
40/90

در آغاز حرکت که پرتابگر در موقعیت ایستاده و آمادة حرکت بود ،پرتابگر ماهر زاویة  36درجهای در
مفصل شانه و  62درجهای در مفصل آرنج داشت؛ درحالیکه پرتابگران مبتدی زاویهای حدود 20
درجه در مفصل شانه و حدود  77درجه در مفصل آرنج داشتند که این نشاندهندة تفاوت نسبی در
حالت ابتدایی شروع پرتاب در پرتابگران ماهر و مبتدی است .این نتایج نشان میدهد که پرتابگران
مبتدی در حالت ایستای اولیه مفصل آرنج خود را نسبت به پرتابگر ماهر بیشتر خم کردند و مفصل
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شانة خود را بیشتر دور کردند .در ادامة حرکت ،پرتابگران ماهر و مبتدی مفصل شانة خود را دورتر و
مفصل آرنج خود را خمتر کردند تاجاییکه پرتابگر ماهر زاویة مفصل شانة خود را در انتهای این فاز
به  45درجه رساند و پرتابگران مبتدی به حدود  57درجه رساندند .پرتابگر ماهر زاویة مفصل آرنج
خود را در انتهای فاز اول به حدود  56درجه رساند؛ درحالیکه پرتابگران مبتدی زاویهای درحدود 51
درجه داشتند .حداقل زاویة مفصل شانه برای پرتابگران ماهر و مبتدی بهترتیب  35و  30درجه و
حداکثر زاویه بهترتیب  45و  58درجه بود .حداقل زاویة مفصل آرنج در پرتابگران ماهر و مبتدی
بهترتیب  56و  52و حداکثر زاویه بهترتیب  63و  78درجه بود .در زاویة ابتدایی و حداقل زاویة مفصل
شانه ،بین پرتابگران مبتدی با ماهر تفاوت معناداری وجود داشت (بهترتیب  t = -6.73 , P < 0.001و
.)t = -7.00 , P < 0.001

در ابتدای مرحلة گامبرداشتن ،پرتابگر ماهر زاویة  45درجهای در مفصل شانه و  56درجهای در مفصل
آرنج داشت؛ درحالیکه پرتابگران مبتدی زاویهای حدود  57درجه در مفصل شانه و حدود  51درجه
در مفصل آرنج داشتند .در ادامة حرکت ،پرتابگران ماهر و مبتدی مفصل شانه را دورتر و مفصل آرنج
را بازتر کردند .مفصل شانه حرکت چرخش خارجی را نیز بههمراه داشت .در انتهای این فاز ،مفصل
شانة پرتابگر ماهر به  98درجه و مفصل شانة پرتابگران مبتدی به حدود  83درجه رسید .پرتابگر ماهر
زاویة مفصل آرنج خود را در انتهای این فاز به حدود  74درجه رساند و پرتابگران مبتدی زاویهای
درحدود  79درجه داشتند .حداقل زاویة مفصل شانه برای پرتابگران ماهر و مبتدی  37درجه و حداکثر
زاویة مفصل شانه در پرتابگران ماهر و مبتدی ،بهترتیب  98و  87درجه بود .حداقل زاویة مفصل آرنج
در پرتابگران ماهر و مبتدی بهترتیب  56و  48و حداکثر زاویه بهترتیب  139و  110درجه بود .نتایج
حاکی از تفاوت معنادار بین پرتابگران مبتدی با ماهر در زاویة انتهایی مفصل شانه و حداکثر زاویة
مفصل آرنج بود (بهترتیب t = -3.01 , P < 0.05 ،و .)t = -2.92 , P < 0.05
در فاز سوم ،پرتابگر ماهر در ابتدای حرکت ،در مفصل شانه زاویة  98درجهای و در مفصل آرنج زاویة
 74درجهای داشت و پرتابگران مبتدی زاویهای حدود  83و  79درجهای به ترتیب در مفاصل شانه و
آرنج داشتند .در ادامة حرکت ،پرتابگران ماهر و مبتدی مفصل شانه را دورتر و مفصل آرنج را خمتر
کردند .مفصل شانه حرکت چرخش خارجی را نیز انجام داد .در انتهای این فاز ،مفصل شانة پرتابگر
ماهر به  104درجه و پرتابگران مبتدی به حدود  100درجه رسید .پرتابگر ماهر زاویة مفصل آرنج
خود را در انتهای این فاز به حدود  71درجه رساند و پرتابگران مبتدی زاویهای درحدود  68درجه
داشتند .حداقل زاویة مفصل شانه برای پرتابگران ماهر و مبتدی بهترتیب  98و  80درجه و حداکثر
زاویه بهترتیب  104و  100درجه بود .حداقل زاویة مفصل آرنج در پرتابگران ماهر و مبتدی بهترتیب
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 59و  63و حداکثر زاویه بهترتیب  74و  81درجه بود .بین پرتابگران مبتدی با ماهر در زاویة ابتدایی
و حداقل زاویة مفصل شانه تفاوت معناداری مشاهده شد (بهترتیب  t = -3.01 , P < 0.05و P < 0.05
.)t = -2.98 ,

در آغاز فاز چهارم ،مفاصل شانه و آرنج برای پرتابگر ماهر بهترتیب زاویة  104و  71درجهای و برای
پرتابگران مبتدی بهترتیب زاویة حدود  100و  68درجهای داشت .در ادامة حرکت ،پرتابگران ماهر و
مبتدی مفصل شانة خود را تا حدودی دورتر و مفصل آرنج خود را بسیار بازتر کردند که این حرکت
برای پرتاب توپ بهسمت هدف انجام شد .در این فاز ،پرتابگران ماهر و مبتدی حرکت چرخش داخلی
مفصل شانه را نیز انجام دادند .در انتهای این فاز ،پرتابگر ماهر زاویة مفصل شانه را به  110درجه
رساند و پرتابگران مبتدی به حدود  112درجه رساندند .زاویة مفصل آرنج در انتهای این فاز برای
پرتابگران ماهر و مبتدی بهترتیب  144و حدود  128درجه بود .حداقل زاویة مفصل شانه برای
پرتابگران ماهر و مبتدی بهترتیب  104و  99درجه و حداکثر زاویه بهترتیب  110و  112درجه بود.
حداقل زاویة مفصل آرنج در پرتابگران ماهر و مبتدی بهترتیب  71و  68و حداکثر زاویه بهترتیب 144
و  128درجه بود .بین پرتابگران مبتدی و ماهر در زاویة انتهایی و حداکثر زاویة مفصل آرنج تفاوت
معناداری مشاهده شد (بهترتیب  t = -6.50 , P < 0.001و .)t = -6.50 , P < 0.001
در فاز پنجم ،پرتابگر ماهر برای مفصل شانه زاویة  110درجهای و برای مفصل آرنج زاویة  144درجهای
داشت؛ درحالیکه پرتابگران مبتدی زاویهای حدود  112و  128درجهای به ترتیب در مفاصل شانه و
آرنج داشتند .در ادامة حرکت ،کاهش زاویه بههمراه حرکت نزدیکشدن در مفصل شانه و حرکت
خمشدن در مفصل آرنج پرتابگران ماهر و مبتدی مشاهده شد .در انتهای این فاز ،مفصل شانة پرتابگران
ماهر و مبتدی به  107درجه رسید .پرتابگر ماهر زاویة مفصل آرنج خود را در انتهای این فاز به حدود
 123درجه رساند و پرتابگران مبتدی زاویهای درحدود  135درجهای داشتند .حداقل زاویة مفصل
شانه برای پرتابگران ماهر و مبتدی بهترتیب  107و  106درجه و حداکثر زاویه بهترتیب  112و 114
درجه بود .حداقل زاویة مفصل آرنج در پرتابگران ماهر و مبتدی بهترتیب  123و  126و حداکثر زاویه
بهترتیب  144و  142درجه بود .بین پرتابگران مبتدی با ماهر در زاویة ابتدایی و انتهایی در مفصل
آرنج تفاوت معناداری مشاهده شد (بهترتیب  t = -6.50 , P < 0.001و .)t = -4.04 , P < 0.01
در آخرین فاز مهارت ،پرتابگران ماهر و مبتدی در مفصل شانه ،زاویة  107درجهای و در مفصل آرنج،
زاویة  123درجهای داشتند و پرتابگران مبتدی زاویهای حدود  107و  135درجهای بهترتیب در
مفاصل شانه و آرنج داشتند .در ادامة حرکت ،پرتابگران ماهر و مبتدی مفصل شانة خود را نزدیکتر
کردند .در انتهای مهارت ،پرتابگر ماهر مفصل آرنج خود را بازتر کرد و پرتابگران مبتدی خمتر کردند.
در انتهای این فاز ،زاویة مفصل شانة پرتابگران ماهر و مبتدی بهترتیب به  77و  65درجه رسید.
پرتابگر ماهر زاویة مفصل آرنج خود را در انتهای این فاز به حدود  140درجه رساند و پرتابگران مبتدی
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زاویهای درحدود  124درجهای داشتند .حداقل زاویة مفصل شانه برای پرتابگران ماهر و مبتدی
بهترتیب  78و  65درجه و حداکثر زاویه  107درجه بود .حداقل زاویة مفصل آرنج در پرتابگران ماهر
و مبتدی بهترتیب  115و  122و حداکثر زاویه بهترتیب  139و  136درجه بود .در زاویة ابتدایی و
انتهایی در مفصل آرنج ،بین پرتابگران مبتدی با ماهر تفاوت معناداری مشاهده شد (بهترتیب < P
 t = -4.04 , 0.01و .)t = -4.66 , P < 0.01
در جدول شمارة سه ،میانگین و انحراف استاندارد زمانبندی اجرای حرکت کل و فازهای مختلف آن
بهوسیلة پرتابگران ماهر و مبتدی و نتایج مقایسة آنها آمده است .پرتابگر ماهر مهارت را در 2/602
ثانیه و پرتابگران مبتدی آن را در  2/065ثانیه اجرا کرد .نتایج آزمون تی نشان داد که پرتابگران
مبتدی بهطـور معناداری زمان کمتـری را صرف اجرای مهـارت کـردند (.)t = -2.50 , P < 0.05
پرتابگر ماهر  1/072ثانیه را صرف اجرای فاز اول حرکت کرد؛ درحالیکه اجرای این فاز بهوسیلة
پرتابگران مبتدی  0/802ثانیه طول کشید که این زمان بهطور معناداری نسبت به پرتابگر ماهر کوتاهتر
بود ( .)t = -2.84 , P < 0.05در فاز دوم ،پرتابگر ماهر  0/958ثانیه صرف اجرای حرکت کرد و پرتابگران
مبتدی در  0/781ثانیه فاز دوم را اجرا کردند .در این فاز ،تفاوت معناداری مشاهده نشد .زمان اجرای
فاز چهارم مهارت برای پرتابگران ماهر و مبتدی بهترتیب  0/093و  069ثانیه بود .این تفاوت ازنظر
آماری معنادار بود ( .)t = -4.26 , P < 0.01در فاز پنجم نیز تفاوت معناداری بین پرتابگران مبتدی با
 0/061ثانیه و پرتابگر ماهر با  0/075ثانیه مشاهده شد ( .)t = -3.15 , P < 0.05پرتابگر ماهر فاز ششم
را در  0/236ثانیه اجرا کرد و پرتابگران مبتدی آن را در  0/202ثانیه اجرا کردند .در این فاز ،تفاوت
معناداری بین آنها وجود نداشت.
جدول  -3مقايسة زمان اجرای کل مهارت و فازهای حرکتی ششگانة آن (به ثانیه) توسط پرتابگر ماهر و
شرکتکنندههای مبتدی
پرتابگر

ماهر

مبتدی

آغاز

1/072

0/802 ± 0/268

t
-2/84

sig
*0/025

گام

0/958

0/781 ± 0/291

-1/71

0/130

خمکردن بازو

0/168

0/148 ± 0/063

-0/84

0/425

افزایش شتاب بازو

0/093

0/069 ± 0/015

-4/26

**0/004

کاهش شتاب بازو

0/075

0/061 ± 0/012

-3/15

*0/016

تعقیب

0/236

0/202 ± 0/055

-1/74

0/125

کل حرکت

2/602

2/065 ± 0/606

-2/50

*0/041

** معناداری در سطح * ، 0/01معناداری در سطح 0/05
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بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی و توصیف هماهنگی درونعضوی مفاصل شانه -آرنج و زمانبندی
اجرای مهارت پرتاب بیسبال با تأکید بر فازهای ششگانة حرکت در پرتابگر ماهر و همچنین ،مقایسة
آن با پرتابگران مبتدی بود .نمودارهای زاویه -زاویه و دادههای سینماتیکی نشان دادند که تفاوت
نسبتاً آشکاری بین پرتابگران ماهر و مبتدی در هماهنگی درونعضوی مفاصل شانه -آرنج وجود داشت.
ازلحاظ الگوی حرکتی ،این تفاوتها در فازهای ابتدایی شامل آغاز و گام مشهود بودند.
در وضعیت ایستایی ابتدایی حرکت ،تفاوت نسبتاً زیادی بین پرتابگران ماهر و مبتدی مشاهده شد که
عمدتاً مربوط به زاویة مفصل شانه بود .در حالت ایستای اولیه ،پرتابگران مبتدی مفصل شانة خود را
نسبت به پرتابگر ماهر بیشتر دور کردند .این امر ممکن است بدیندلیل باشد که پرتابگر ماهر بهدلیل
مهارت زیاد سعی در قراردادن بدن در موقعیتی آسودهتر و برقراری تعادل بهتر بین مفاصل در ابتدای
حرکت داشته است ( .)8همچنین ،ممکن است پرتابگر ماهر با نزدیکتر نگهداشتن بازو به بدن سعی
در ایجاد انقباض کمتر در عضالت شانه و بازو و درنتیجه ،صرف انرژی کمتر در ابتدای حرکت داشته
است؛ درحالیکه پرتابگران مبتدی چنین اقتصاد حرکتی را رعایت نکردهاند.
در مرحلة گام ،بین پرتابگران مبتدی با ماهر در زاویة انتهایی مفصل شانه و حداکثر زاویة مفصل آرنج
تفاوت معناداری وجود داشت .بههمینترتیب ،در ابتدای فاز سوم نیز بین زاویة مفصل شانه بین
پرتابگران ماهر و مبتدی تفاوت معناداری وجود داشت .در این دو مرحله که دقیقاً قبل از مرحلة
افزایش شتاب بازو اجرا میشوند ،پرتابگر ماهر نسبت به پرتابگران مبتدی بازوی خود را نسبت به بدن
بیشتر دور کرده است .این امر ممکن است بدیندلیل باشد که پرتابگر ماهر با دورکردن بازو از بدن
درصدد ایجاد نیروی بیشتری در دست خود برای پرتاب توپ با شدت و شتاب بیشتری بهسمت هدف
بوده است؛ درحالیکه پرتابگران مبتدی بهدلیل نداشتن تجربه و آشنایی با مهارت ،فقط درصدد اجرای
مهارت بدون درنظرگرفتن سرعت و شتاب توپ بهسمت هدف بودند (.)40،41
طی اجرای فاز افزایش شتاب بازو ،پرتابگران ماهر و مبتدی مفصل شانة خود را تاحدودی دورتر و
مفصل آرنج خود را بسیار بازتر کردند که این حرکت برای پرتاب توپ بهسمت هدف صورت گرفت.
بین پرتابگران مبتدی با ماهر در زاویة انتهایی مفصل آرنج تفاوت معناداری مشاهده شد ،بهطوریکه
پرتابگر ماهر زاویة بیشتری در مفصل آرنج خود داشت ( 144درجه دربرابر  128درجه) .در انتهای
این مرحله ،پرتابگر ماهر با بازکردن بیشتر مفصل آرنج درصدد ایجاد نیروی بیشتر و درنتیجه ،اجرای
پرتاب سریعتری بهسمت هدف بود که احتماالً پرتابگران مبتدی بهدلیل کمبود تجربه چنین اجرایی
را نداشتند (.)40،41
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در فاز پنجم که با پرتاب توپ بهسمت هدف آغاز شد ،بین پرتابگران مبتدی با ماهر در زاویة ابتدایی
و انتهایی مفصل آرنج تفاوت معناداری مشاهده شد .در این فاز ،پرتابگر ماهر نسبت به پرتابگران
مبتدی زاویة کمتری را در مفصل آرنج داشت .همچنین ،در فاز ششم ،پرتابگر ماهر نسبت به پرتابگران
مبتدی بهطور معناداری زاویة بیشتری را در مفصل آرنج داشت .این تفاوتها در این دو فاز ممکن
است واکنشی به رهاسازی توپ ،تالش برای کاهش شتاب بازو ،آرامسازی عضو پرتابکننده و درنهایت،
کاهش آسیب باشد.
نتایج پژوهش برای متغیر زمانبندی نشان داد که پرتابگر ماهر بیش از سهچهارم زمان کل اجرای
حرکت را ( 2/030از  2/602ثانیه) برای اجرای فازهای اول و دوم شامل آغاز و گام صرف کرده است.
حدود یک چهارم باقیماندة زمان اجرای حرکت برای اجرای چهار فاز باقیمانده صرف شده است که
با سرعت بسیار زیاد و در زمان کمی بهوسیلة پرتابگر ماهر اجرا شده است .این نتیجه نشاندهندة این
است که پرتابگر ماهر بخش بزرگی از زمان کلی پرتاب را برای برنامهریزی ،آمادهسازی و هدفگیری
قبل از رهاسازی توپ صرف میکند تا بدینوسیله پرتاب دقیقی را برنامهریزی و اجرا کند ( .)28نتایج
نشان داد که پرتابگران مبتدی نیز الگوی نسبتاً مشابهی را ازنظر تقسیم زمان اجرای حرکت در فازهای
مختلف نشان دادند؛ بهطوریکه آنها نیز حدود سهچهارم زمان اجرای کل حرکت را صرف اجرای
فازهای آغاز و گام کردند ( 1/583از  2/065ثانیه) و یکچهارم زمان باقیمانده را صرف اجرای چهار
فاز دیگر کردند .نتایج آمار استنباطی حاکی از این بود که پرتابگران مبتدی بهطور معناداری زمان
کمتری را صرف اجرای کل مهارت کردهاند (جدول شمارة چهار را مشاهده کنید) .با توجه به نتایج
پژوهش ،تفاوت معنا داری بین پرتابگران ماهر و مبتدی در فازهای اول ،چهارم و پنجم وجود داشته
است .پژوهشهای مختلفی به اهمیت زمانبندی مناسب برای اجرای مهارت پرتاب بیسبال اشاره
کردهاند ( .)42-44طبق نتایج این پژوهشها ،زمانبندی مناسب در اجرای مهارت پرتاب بیسبال
میتواند به افزایش سرعت پرتاب توپ بهسمت هدف منجر شود .در پژوهش حاضر ،سرعت توپ جزو
متغیرهای اندازهگیریشده نبوده است؛ اما میتوان انتظار داشت که تفاوت الگوی زمانی پرتابگر ماهر
نسبت به پرتابگران مبتدی بهدلیل اهمیت متغیر زمانبندی در افزایش سرعت توپ درهنگام پرتاب
بوده باشد.
بهطورخالصه ،پژوهش حاضر هماهنگی درونعضوی دست پرتابکننده (مفاصل شانه -آرنج) و زمان-
بندی اجرای مهارت پرتاب بیسبال را با تأکید بر فازهای ششگانة آن بررسی کرد .در این پژوهش،
توصیف دقیقی از الگوی حرکتی ،زمانبندی کل مهارت و فازهای ششگانة آن در پرتابگران ماهر و
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مبتدی ارائه شد .در بخش مقایسه ،نتایج نشان داد که تفاوتهای زیادی بین پرتابگران مبتدی با
پرتابگر ماهر در زوایای ابتدایی ،انتهایی و حداقل و حداکثر زاویة ایجادشده در مفاصل شانه و آرنج در
فازهای مختلف حرکت وجود دارد .در متغیر زمانبندی ،پرتابگران مبتدی کل مهارت و فازهای اول،
چهارم و پنجم را در زمان کمتری نسبت به پرتابگر ماهر اجرا کردند .این نتایج نشاندهندة وجود
تفاوتهای عمده بین پرتابگران ماهر و مبتدی در اجرای مهارت پرتاب بیسبال است .نتایج پژوهش
مالحظات کاربردی نیز بههمراه دارد .با شناخت تفاوتهای بین پرتابگران مبتدی با پرتابگر ماهر،
مربیان بیسبال میتوانند راهکارهای تکنیکی را برای بهبود عملکرد پرتابگران مبتدی ارائه دهند.
همچنین ،با توجه به الگوی صحیح فضایی -زمانی ارائهشده برای این مهارت بهوسیلة پرتابگر ماهر ،از
آسیبدیدگی پرتابگران مبتدی درطی اجرای این مهارت جلوگیری میشود ( .)2-5 ،31،32درنهایت،
در این پژوهش محدودیتهایی نیز وجود داشت .ابتدا ،تعداد نسبت ًا کم پرتابگران مبتدی یک محدودیت
بالقوه است و پژوهشهای آینده میت وانند با بررسی تعداد بیشتری از پرتابگران مبتدی به بررسی
دقیقتر تفاوتهای پرتابگران ماهر و مبتدی بپردازند .محدودیت دیگر این پژوهش ،استفاده از یک
پرتابگر ماهر در سطح لیگ دوی کشوری بود .استفاده از یک پرتابگر حرفهای و با سابقة حضور در
مسابقات بینالمللی ممکن است تفاوتهای پرتابگران ماهر و مبتدی را بهصورت دقیقتری نمایان کند.
پیشنهاد میشود پژوهشگران آینده از پرتابگران حرفهای و با سابقة طوالنی شرکت در مسابقات
بینالمللی برای بررسی تفاوتهای پرتابگران ماهر و مبتدی استفاده کنند.
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Abstract
The coordination of body limbs and the timing during performing of a Baseball-pitch
and its different movement phases are relatively unknown. The purpose of the present
study was to describe and compare the coordination between the shoulder-elbow joints
and timing during execution of a Baseball-pitch by skilled and unskilled subjects
emphasizing movement phases. The subjects consisted of a skilled male pitcher and
eight beginner pitchers. Intra-limb coordination was obtained for the shoulder-elbow
joints and was shown by angle-angle plots. Start and end points of all pitchers were
normalized by linear interpolation method to 250 points. Timing, angles of the beginning
and end of each phase, and the minimum and maximum angles of shoulder and elbow
joints in each phase were compared between skilled and unskilled pitchers. The results
indicated that there is a relatively clear difference in the coordination patterns between
the joints of the shoulder-elbow, especially in the first and second phases between
skilled and unskilled pitchers. There were also many differences between unskilled
pitchers with the skilled pitcher at the beginning and end as well as the minimum and
maximum angles of shoulder and elbow joints in different phases. Considering the
timing variable, the time of performing the whole movement and the first, fourth, and
fifth phases in unskilled pitchers was significantly shorter than that of the skilled pitcher.
The results were discussed with regard to spatiotemporal characteristics of the
performing Baseball-pitch in skilled and unskilled pitchers. Also, were discussed
practical considerations for improving skills and preventing injury.
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