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. بنابراین در این مقاله، مروری بر اساس دو دباش ها ضروری می فاکتورهای مهم در این رشته

  .حرکت در تجزیه و تحلیل این مهارتها انجام شداندازه  -انرژی و ضربه -اصل مهم فیزیکی کار

مقاله مرتبط  10ت در پایگاههای تخصصی صورت پذیرفت و سپس الجستجوی مقا :بررسیروش 

  .که بر اساس معیارهای ورود و خروج انتخاب شدند مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند

تواند در این تحقیق، مشخص شد که انرژی و توان بکار برده شده برای هر ضربه، می یافته ها:

ف و اهمیت پارامترهای فوق در ورزشهای مختلف را الهدف از اجرای آن را مشخص کند و اخت

ای، نیروی ضربه،  شد که مهمترین متغیرها در مهارتهای ضربه بررسی کند. همچنین مشخص

سرعت خطی و جرم مؤثر عضو ضربه زننده است که در ورزشهای مختلف، اهمیت آنها متفاوت 

اندازه حرکت، صفحه -گیری نیروی ضربه بر اساس رابطه ضربه بهترین روش در اندازهاست و نیز 

  .باشد نیرو می

تر و پرکاربردتر است  اندازه حرکت ساده -نتایج حاکی از آن است که روش ضربه :یجه گیرینت

عات دقیقتر و مفیدتری در اختیار مربیان و الانرژی در تجزیه و تحلیل مهارتها اط اما روش کار

در نهایت، پیشنهاد به مطالعات بیشتر خصوصا در زمینه جرم مؤثر  .دهد قرار می ورزشکاران

ای و نیز  اندازه حرکت با در نظر گرفتن و محاسبه اندازه حرکت زاویه -ضربه، بررسی اصل ضربه

  .انرژی میشود -تحقیقات بیشتر با استفاده از رابطه کار
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 مقدمه 

هنگام تجزیه و تحلیل تمرینات و حرکات، درک و فهم این نکته مهم است که چگونه گروهها 

مختلف عضالنی برای انجام حرکات مختلف مفصل با هم همکاری می کنند. هنگام تجزیه و 

مراحل تحلیل یک مهارت، تفکیک و تقسیم کل حرکت به چند مرحله ضروری است. تعداد این 

مرحله خواهد بود. از نقطه نظر عملی و کاربردی تمام  5تا  3بسته به نوع مهارت معموال بین 

مهارتهای ورزشی دست کم دارای مراحل مقدماتی، حرکت و دنبال کردن یا ادامه حرکت خواهند 

ام می بود. برخی از مهارتها با مرحله تنظیم وضعیت بدن شروع و با بازگشت به حالت اولیه به اتم

 رسند.

ای، برخورد قسمتی از بدن ورزش کار با جسم یا فردی  ز شرایط کسب امتیاز در مهارتهای ضربها

اما هر برخوردی  دیگر میباشد، مانند اصابت ضربات پا و دست به بدن حریف در ورزشهای رزمی

نی که در آن شود، هر ضربه با توجه به قانو های ورزشی منجر به کسب امتیاز نمی در این رشته

همچنین  (1) کسب امتیاز را خواهد داشت. رشته حاکم است و اجرای صحیح آن مهارت، قابلیت

این ورزشها، بروز و شیوع آسیبهای سطحی و جدی در بین ورزشکاران  به دلیل ماهیت برخوردی

 آنها باال میباش د و این نکته ضرورت بررس ی برخوردهای این حوزه را از دیدگاه مکانیک ی

ها بنابراین شناس ایی فاکتورهای مؤثر در این مهارتها، برای مربیان این رشته( 3)مشخصتر میکند

در بین پارامترهای کلیدی مکانیکی مربوط به  .و متخصصان علوم ورزشی حائز اهمیت میباشد

باشند. در برخ وردی، نیروی ضربه و مدت زمان برخورد مهم می  های کسب امتیاز در رشته

یک عامل اصلی برای مهاجم در کس ب امتیاز در نظر  «زمان اجرا»رزمی مثل تکواندو،  ورزشهای

گرفته شده است. بنابراین مهم است که حریف پس از اجرای یک حرکت، قادر به شروع اجرای 

متغیری که اجازه آنالیز تصحیح و تنظیم موقعیت،  .یک تکنیک در یک موقعیت جدید باشد

باشد.  می (Time Impact)دهد، زمان ضربه تهای مختلف را میجهت هماهنگ کردن فعالی

زمه کسب الزمان ضربه یک فاکتور مهم برای هماهنگی میان دو ضربه یا بیشتر از دو ضربه است. 

وری تکواندو وجود دارد، امتیاز در تکواندو، اصابت ضربات پرقدرت به نواحی خاصی که در قانون دا

 (6)باشد. می

انس ان برای متخصصان بیومکانیک انرژی مکانیکی مورد توجه است . تنها در مطالعه حرکات 

منبع تولید انرژی مکانیکی در بدن انسان عضالت هستند، درحالیکه بخش عمده جذب انرژی نیز 



ت انجام میش ود. به دلیل اصطکاک در مفاصل و خاصیت ارتجاعی بافتها، قسمت الاز طریق عض

درپی  طور پی شود و قسمتهای دیگر انرژی مکانیکی به یل میکوچکی از انرژی به حرارت تبد

هنگامیکه انرژی نهفته در  .یابد ت و از اندامی به اندام دیگر، جریان میالبه داخل و خارج عض

 ت به صورتهای دیگر انرژی مکانیکی تبدیل میشود، کار انجام میگردد که این موضوع بهالعض

در محاسبات گنجانده میشود. در ورزشهای برخوردی مانند انرژی نامیده  -صورت اصل رابطه کار

ورزشهای رزمی ضربات از طریق انتقال انرژی مکانیکی بین اندامها به حریف وارد میشوند و بدین 

بسیاری از محققان  .گردد طریق بر روی حریف کار انجام شده و این باعث جابجایی حریف می

انند کار و انرژی هستند که بر کارایی عملکرد ضربه ش برای یافتن فاکتورهایی مالورزشی در ت

وسیله آنها بتوان عملکرد را بهبود بخشید و از آسیبهای احتمالی جلوگیری  تأثیرگذار باشد تا به

فاکتورها خصوصا در مهارتهای  اما متخصصان دنیای ورزش هنوز به درک درستی از این  و .نمود

 (.10)باشد برانگیز برای محققان می وضوع چالشاند و این موضوع یک م ای نرسیده ضربه

 

 روش پژوهش

و تحقیقات  1395تا سال  1380در مطالعه حاضر، تحقیقات منتشر شده به زبان فارسی از سال 

 عاتیالدر بانکهای اط 2017دی تا سال المی 1997منتشر شده به زبان انگلیسی از سال 

Sciencedirect  ،Scholar Google SCOPUS ،PubMed و ، SPORTDiscuss  مورد

های الکترونیکی و سپس به طریق دستی  ت در ابتدا به شیوهالجستجوی مقا .جستجو قرار گرفت

در مورد معیار جستجو این بود که ت چاپ شده در پایگاههای مذکور انجام شد. الاز میان مقا

 و ووشو، کیک بوکسینگ،  21توآ فو نگامانند کاراته، تکوان دو، جودو، ک.ورزشهای رزمی باشند 

عاتی ارائه شده الدر مورد دست کم یکی از متغیرهای زیر اط -ای باشند  در مورد مهارتهای ضربه

تجزیه و تحلیل حرکت بر اساس هر یک از متغیرهای سرعت، جرم، نیرو، زمان اجرا، کار  : باشد

استراتژی این تحقیق در مجموع و انرژی، ماهیت ورزشهای برخوردی، در نتیجه جستجو بر اساس 

 مقاالت مرتبطت و با توجه به معیارهای ورود در نهایت المقاله یافته شد. بعد از خروج مقا 55

 .قرار گرفتند مورد استفاده در این مطالعه تحقیقدر زمینه 

 



 یافته های پژوهش

-ای بر اساس اصل ضربه ب تجزیه و تحلیل مهارتهای ضربهمطالعه حاضر نشان داد که اغل

اختصاص انگ فو های تکواندو، کاراته و ک انرژی در ورزشهای رزمی به رشته -اندازه حرکت و کار

 دارد. 

متغیر مورد بررسی آنها بر اساس ( در پژوهشهای خود مقاالتی که 1396بروشک و همکاران )

البته باید توجه کرد که در این مطالعات سهم اندازه  اند.اندازه حرکت بوده است آورده -اصل ضربه

ای و تغییرات آن در ضربه به بدن در مقابل تغییرات اندازه حرکت خطی ناچیز  حرکت زاویه

ای در ورزشهای رزمی  تهای ضربهبا توجه به مطالعات انجام شده در بررسی مهار .فرض شده است

پژوهش بروشک و همانطور که  (1)اندازه حرکت در ایران انجام نشده است.-بر اساس اصل ضربه

توان میزان نیروی ضربه پا یا  شود با استفاده از دوربین نیز می مشاهده می( 1396همکاران )

سرعت خطی اندام از  کاران را به دست آورد به این طریق که با به دست آوردن دست رزمی

عات فوق در رابطه الدوربین و تعیین جرم اندام با استفاده از جدول آنتروپومتری و قرار دادن اط

آید. با اندازه ضربه بر مدت زمان برخورد که بر  دست می به ضربه اندازه حرکت، اندازه–ضربه 

 (6).شود ه میبرداری دوربین قابل تخمین است . نیروی ضربه محاسب اساس نرخ نمونه

گیری شده پای  ، نیروی ضربه اندازه(2009توسط رحیمی و همکاران ) در مطالعات انجام شده

مقایسه با صفحه در  ( دوربین از استفاده با و حرکت اندازه –تکواندوکار بر اساس رابطه ضربه 

گزارش کاران در تحقیقات، متفاوت  کمتر گزارش شد. همچنین نیروی ضربه دست کاراتهو نیر

نشان داد که با استفاده از صفحه نیرو و اصل  ایشان تالهمچنین نتایج به دست آمده از مقا .شد

اندازه حرکت میتوان سرعت خطی اندام را به دست آورد. به این طریق که اندازه ضربه -ضربه

 گیری شده و با مشخص بودن جرم اندام از کار از طریق صفحه نیرو اندازه دست یا پای رزمی

 (4).آید به دست می V=m/ft جرم بدن، سرعت خطی اندام با استفاده از معادله

ای در ورزشهای  ت مربوط به تجزیه و تحلیل مهارتهای ضربهالبا توجه به جستجوی محقق مقا

 .انرژی بسیار محدود میباشد-رزمی بر اساس رابطه کار

جهت تعیین یک ضربه قوی و مشخص شد که تحقیقات بروشک و همکاران  با توجه به نتایج 

در بررسی ضربه مشت  . انرژی کمک گرفت-توان از رابطه کار امتیازآور در ورزشهای رزمی می



شده به  نشان دادند که بیشتری انرژی منتقل انگ فوتکواندو و ک معکوس در شوتوکان کاراته،

تکواندو قویتر از کاراته افتد به عبارتی ضربه مشت معکوس در  هدف در سبک تکواندو اتفاق می

در تحقیقی با استفاده از تحلیل سینماتیکی و سینتیک ضربه مشت ( . 5) باشدمی انگ فوتوو ک

صورت تفاضل انرژی مجموعه اندام دست  زننده در ضربه به یک تکواندوکار به سر ، انرژی آسیب

ج نشان داد که بیش از محاسبه شد و نتای و انرژی مجموعه دست و سر بعد از ضربه قبل از ضربه

شده  همچنین در مطالعات انجام (3).شود می زننده مشت تبدیل به انرژی آسیب نیمی از انرژی

و  (سنتی یا مدرن)مشخص شد که با استفاده از روابط کار و انرژی میتوان روش اجرای تکنیک

به مش در بررسی ضر، 2015عنوان مثال واسیک در سال  هدف از اجرای آن را مشخص کرد. به

انرژی بیان کرد که حداکثر  -صورت مدرن و سنتی با استفاده از رابطه کار ت تکواندوکاران به

 s/m 34/5 ،17s/0 سرعت، زمان، نیرو، انرژی و توان ضربه مشت آنها در دو گروه ب ه ترتی ب

،N1308±173ا ، j916±60ا ،wو 5630±247ا s/m 46/8 ،s06/1ا ،N3284±555ا ، 

3200j±2299 ،283w±2598  میباشد. از ضربه مشت به روش سنتی برای شکستن اجسام و

 (9).شود به روش مدرن برای مبارزه استفاده می

برای سهولت در تجزیه و تحلیل این مهارتها ( نشان می دهد که 2012) Mizuguchiتحقیقات 

نیروهای درگیر در اندازه حرکت استفاده میشود. از این روش میتوان برای تعیین  -از اصل ضربه

عنوان مثال این روش ما را قادر به بررسی نیروهای  برخورد و تخمین میزان آسیب استفاده کرد. به

 (.10د) پا به سر در ورزشهای رزمی میکن اعمال شده توسط

نشان داد که نیروی ضربه پا و دست در میان  (1396له بروشک و همکاران)نتایج حاصل از مقا 

باشد. احتمال به دلیل تفاوتهایی که کاها در تحقیقات مختلف، متفاوت می کاراتهتکواندوکاران و 

در هدف مورد برخورد در مطالعات وجود دارد، مقایسه نیروی ضربه در ورزشهای رزمی متفاوت 

ستیسیته هدف مورد برخورد به دلیل تفاوتهایی که در ساختار مواد البه دست آمد. زیرا اندازه و ا

توانند بر نتایج نیروی ضربه به دست آمده تأثیر متفاوتی  ان جذب نیرو وجود دارد میآنها در میز

عنوان  گیری اشاره کرد به یل این تفاوتها میتوان به ابزار ضبط و اندازهالداشته باشند از دیگر د

مثال در محاسبه سرعت دست قبل و بعد از برخورد به هدف با استفاده از دوربین ممکن است 

 گیری باید دارای روائی و پایایی باشند. داده هده فریمها خطا به وجود آید. بنابراین اندازهدر مشا

گیریهای  های ویدیوئی، شتاب سنج، فیلم پیزوالکتریک و تغییرات در فشارسنج، همه اندازه



غیرمستقیم نیروی ضربه هستند، از اینرو استفاده از صفحه نیرو یک ابزار دقیق و بهتری برای 

 با وجود تفاوتهایی که در روشهای جمع (1) رسد.های نیروی ضربه به نظر می آوری داده جمع

طور کلی این موضوع آشکار است که اجرای ضربه پا به سر توسط  ها وجود دارد، به آوری داده

ورزش کاران نخبه میتواند نیروی ضربه بزرگی را تولید کند که منجر به آسیبهای جدی به حریف 

 .شود

 

 یجه گیرینت

اندازه  -بر اساس دو اصل ضربه  یرزم یصورت گرفته در ورزش ها قاتیتحق یبه طور کل

و پرطرفدار بودن  تیاز اهم یموضوع حاک نیانجام شده است که ا شتریب یانرژ -حرکت و کار 

 همورد توج قاتیتحق نیکه در ا یمهم ریباشد. متغ یورزش ها م رینسبت به ساهای رزمی رشته 

تواند  یورزش م تیبا توجه به ماه ریمتغ نیا حیصح رییقرار گرفت ، جرم مؤثر ضربه بود که تغ

است که  نیا قیتحق نیمهم ا جینتا گریداشته باشد. از د ییبسزا ریکاران تأث یرزم تیدر موفق

مناسب و با توجه به  یمهارت یها یالگو نییوارد به سر و تع یها بیآس صیتوان به تشخ یم

، بیدر خصوص ش یبرد. عالوه بر آن دانستن اطالعات یپ یانرژ -بر اساس اصل کار  نیتمر افاهد

 فینمودار و نقاط عطف آن ما را در شناخت بهتر ضربات اصابت شده به حر ریشکل ، مساحت ز

همان طور که گفته شد، با توجه به  نیکند. همچنیاز آن آگاه م یناش یها بیآس یو بررس

بوکس و توپ ( جهت به دست  سهیمطالعه )مثل ک نیمورد برخورد در ا جسامامتفاوت بودن 

 خواص در تفاوت دلیلبه  زین جیاندازه حرکت، نتا -مربوط به اصل ضربه  یرهایآوردن متغ

جسام با یکدیگر متفاوت میباشند. همچنین به دلیل خطای محاسباتی در ابزار این  مکانیکی

سازی این نتایج، نیاز به روشی دقیقتر است که به  منظور بهینه گیری مانند دوربین و به اندازه

 شرایط واقعی ضربه نزدیکتر باشد.

 نییوارد به سر و تع یها بیآس صیتوان به تشخ یاست که م نیا قیتحق نیمهم ا جیتان

 برد. یپ یانرژ -بر اساس اصل کار  نیمناسب و با توجه به اهداف تمر یمهارت یهایالگو
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