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  دو فرم وضعیتی  دقت هدف گیري و خستگی عضالت مچ پا دربین  ارتباط

 تیراندازي با تپانچه بادي

  3ادحسینی نژ سید اسماعیل، 2جاللی سید حسن ،1اسالمی منصوردکتر 

  چکیده 

 ،در ایستادن طوالنی مدت .با حفظ وضعیت مناسب ضروري استطوالنی براي مدت ایستادن  ،تیراندازيدر ورزش  :و هدف سابقه

. شود خستگی عضالنیممکن است موجب وقوع  که فعال هستند، مداومبه صورت  ،پاسچرکننده  کنترلواحدهاي حرکتی عضالت 

کاهش باعث  تواند افزایش نوسانات قامتی می. تأثیرگذار بر کنترل پاسچر در وضعیت ایستاده استعوامل النی یکی از خستگی عض

عضالت مچ  یو خستگ يریدقت هدف گارتباط  بررسیپژوهش حاضر هدف   .کنترل پاسچر و در نتیجه کاهش دقت در تیراندازي شود

  .بود يدبا تپانچه با يراندازیت یتیدو فرم وضع در پا

متر که در لیگ تیراندازي کشور حضور داشتند، به صورت در دسترس انتخاب  10نفر تیرانداز حرفه اي تپانچه بادي  8 :ها روشمواد و 

ها بدون  ایستادن ممتد آزمودنیاول در فرم . تی با تپانچه بادي شلیک نمودنددو فرم وضعی در تصادفی ها در دو روز آزمودنی. ندشد

 الکتریکی فعالیت ،در هر دو فرم. هاي خود را انجام دادند ها همراه با استراحت شلیک آزمودنی ،متوالی  نشستن دوم،  در فرماستراحت و 

جهت  نهاآثبت شد و شیب میانه فرکانسی  BioVisionالکترومیوگرافی توسط دستگاه  سه عضالت ساقی قدامی، دوقلو داخلی و نعلی

اسپیرمن تجزیه و تحلیل  همبستگیماري آنتایج با روش . تیاز هر شلیک توسط داور محاسبه گردیدهمچنین ام تعیین خستگی عضالنی

  (p<0.05).   گردید

.  رابطه معنی داري مشاهده نشد ممتد در فرم ایستاده، دوقلو و نعلی ) بین امتیاز هدف گیري و خستگی عضله ساقی قدامی :ها یافته

حالت ایستاده ها در  غییرات فعالیت هر یک از عضالت مورد مطالعه و تغییرات امتیاز دقت آزمودنیارتباط معناداري بین شیب تهمچنین، 

   .مشاهده نشد متوالی نیز

زي ارتباط نتایج نشان داد که خستگی ناشی از دو فرم ایستادن در تیراندازي با امتیاز حاصل از دقت تیراندا :نتیجه گیري بحث و 

 . در اختیار تیراندازان قرار دهندرا در مسابقات تپانچه بادي تیر اندازي ایستادن در می توانند انتخاب فرم مربیان  ،بنابر این. ندارد

  

  هاي وضعیتی، دقت هدف گیري، شاخص خستگی،  الکترومایوگرافی تیراندازي، فرم :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه 

بـا  طـوالنی  بـراي مـدت   ایستادن  ،1تیراندازي و فمانند گلها  ورزشهاي روزمره و در برخی  در بسیاري از فعالیت

یابی به رکوردهاي مناسب، به مدت طوالنی نیازمنـد   تیراندازان براي دست .)1(حفظ وضعیت مناسب ضروري است

در بخـش   ي بـادي  مسابقات تیراندازي با اسـلحه طول زمان برگزاري . ثبات در وضعیت ذهنی و بدنی خود هستند

قوانین مسابقات  .)2(باشدمیتیر  40دقیقه براي شلیک  50در بخش زنان  وتیر  60لیک دقیقه براي ش 75مردان، 

دهد، بنابراین براي یک تیرانداز، بیشتر زمان یک مسابقه  تیراندازي به افراد اجازه شلیک در وضعیت نشسته را نمی

تیرانـدازي بـا    مواد رشـته یکی از  2متر 10تیراندازي با تپانچه بادي  .شود تیراندازي در وضعیت ایستاده سپري می

  .ایستدبطوالنی  به مدتبراي حفظ جاي پا و توازن کافی در آن فرد باید اسلحه است که 

سـاقی قـدامی،    :عبارتنـد از  شرکت دارنـد  ر کنترل پاسچر در ایستادن طوالنیدعضالتی که برخی از مهمترین     

 کنتـرل واحدهاي حرکتـی عضـالت    ،یستادن طوالنی مدتدر ا .)3،4(که حول مفصل مچ قرار دارند نعلی و دوقلو

بر اساس نتـایج  . شود خستگی عضالنیممکن است موجب وقوع  که فعال هستند، مداومبه صورت  ،پاسچرکننده 

تأثیرگذار بر کنترل پاسچر در وضـعیت   عواملتوان خستگی عضالنی را به عنوان یکی از  ، میهاي پیشین پژوهش

اند کـه بـا افـزایش خسـتگی عضـالت       هاي پیشین نشان داده از سوي دیگر پژوهش .)6،5(ایستاده در نظر گرفت 

  .)7،6 (نیز افزایش پیدا کرده است 3ساق، جابه جایی مرکز فشار بیشتر شده و این بدان معناست که نوسانات قامتی

نتـایج   .یراندازي شودکاهش کنترل پاسچر و در نتیجه کاهش دقت در تباعث  تواند افزایش نوسانات قامتی می    

در افراد غیـر ورزشـکار معنـادار    عضالت پایین تنه طی ایستادن طوالنی مدت  خستگی درتحقیقات تشان داد که 

دقـت   اي بـا  النی در تیرانـدازان حرفـه  پژوهشی در رابطه میـزان خسـتگی عضـ    ، اینوجود با . )9،8، 1(بوده است

شناسـایی عضـله یـا    در تیرانـدازي و   پـایین تنـه  عضـالت   میزان خسـتگی بررسی  .یافت نشد به هدف تیراندازي

. هـاي تمرینـی باشـد    تواند راهنماي مناسبی براي مربیان در طراحی برنامه ، میبیشتري دارندفعالیت عضالتی که 

بـا  . رسد هاي نوین با هدف کاهش خستگی و افزایش دقت در تیراندازان ضروري به نظر می همچنین یافتن روش

اي حین رقابت و مبهم بودن اثـر   دبیات پژوهشی در زمینه میزان بروز خستگی در تیراندازان حرفهتوجه به ضعف ا

زان در ابا هـدف بررسـی نیمـرخ فعالیـت عضـالنی تیرانـد       نی بر عملکرد این افراد، پژوهش حاضرخستگی عضال

فرم ایستادن ممتد (ندازي اثر دو فرم متفاوت تیرابررسی در این پژوهش  .ریزي شد مدت طرح ي طوالنیها ایستادن

ارتبـاط  و   عضالت مچ پا یخستگبر ) اي دقیقه 20هاي استراحت  هاي متوالی با بازه و فرم نشستنبدون استراحت 

 .بود آن با دقت هدف گیري

  

   ها روشمواد و  

نفـر   8 تعـداد . شـدند  هـاي تیرانـدازي کشـور انتخـاب     اي لیـگ  تیراندازان حرفه میان از پژوهش این هايآزمودنی

کیلـو   76± 35/10سانتی متر و وزن  176± 82/6سال، قد  32± 93/5میانگین سن (  تیراندازان مرد از آزمودنی،

 بـر  مبنـی  را خـود  رضـایت  پـژوهش،  روند از اطالع از پس هاآزمودنی. انتخاب شدند دسترس ، به صورت در)گرم

ي حضور  و سابقه سی وضعیت سالمت جسمانیبرر ي پرسشنامه. اعالم داشتند کتبی صورت به آزمایش، در شرکت

 

1. Shooting 
2. 10 m Air pistol  
3. posture sway 
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پـس  . آسیب بودند یا ناهنجاري هرگونه فاقد هاآزمودنی. شد تکمیل ها آزمودنی اي در ورزش تیراندازي توسط حرفه

نفر تجزیـه و تحلیـل    6هاي  زیاد حذف شد و داده پارازیتآزمودنی به علت وجود  2ها، اطالعات  آوري داده از جمع

  .گردید

ن تحقیق ازمودنی ها در دو فرم وضعیتی ر ایج در یک مسابقه کامل تیراندازي بـا تپانچـه بـادي  شـلیک     در ای   

،  فرم ایستادن ممتد که در آن تیرانداز براي حفظ دقت خود و نگه داشتن تمرکز و سـطح انگیختگـی   اول. نمودند

دوم ، فـرم  .  دهـد  ایسـتاده ادامـه مـی    کند و به کار خود تا پایـان مسـابقه در حالـت    الزم، از نشستن خودداري می

هاي متوالی سعی در کاهش خسـتگی عضـالنی داشـته و فـرض      هاي متوالی که در آن تیرانداز با نشستن نشستن

براساس مشاهدات اولیه انجام شده در این طرح تیراندازان به . آورد کند با این کار نتیجه بهتري را به دست می می

نشینند و یک بار نیز  کشد می دقیقه طول می 2بار که هر بار حدوداً  4بقه تیراندازي طور میانگین در طول یک مسا

  .شوند از خط خارج می

 دستگاه این. شد کشور آلمان استفاده ساخت BioVisionالکترومایوگرافی  دستگاه از عضالنی فعالیت ثبت براي   

 نـوع  از اسـتفاده  الکترودهـاي مـورد  . باشـد مـی  مانز هم صورت به هاداده نمایش به قادر و بوده کانال 16 داراي

 افـزار نـرم  از EMG هـاي داده تحلیل و ثبت و تجزیه براي. بودند  Ag-AgCl مصرف یکبار چسبنده الکترودهاي

Dasylab   و  10نسخهMATLAB  سـاقی قـدامی،    يعضـله  3 فعالیت مطالعه این در .شد استفاده 2009نسخه

 الکـل  و پنبـه  با پوست کردن تمیز و زائد موهاي کامل تراشیدن از بعد .شد ثبتلب غادوقلوي داخلی و نعلی پاي 

 مرکز فاصله(شد  نصبSENIAM اروپایی  پروتکل مطابق الکترودها. شد عضالت نصب روي بر الکترودها طبی،

ي سـاقی  هالکتـرود عضـل  . )شـد  نصب نیدرشت استخوان روي زمین الکترود و بود مترسانتی 2 الکترودها مرکز تا

تـرین  ي دوقلو روي برجستهبین سر استخوان نازك نی و سر قوزك داخلی، الکترود عضله 3/1ي قدامی در فاصله

خط بین کندیل داخلی استخوان ران و قوزك داخلی قـرار   3/2ي ي نعلی در فاصلهي عضله و الکترود عضلهنقطه

سبه شیب میانه فرکانسی فعالیت الکتریکی عضالت به منظور محاسبه خستگی عضالت، از محا ).1شکل ( گرفتند

   .استفاده شد

در این پژوهش ارزیابی عملکرد ورزشی تیراندازان در سالن تیراندازي استاندارد و با تجهیزات استاندارد و طبـق      

ه قـرار  شرایط عادي تمرینی آنها و با استفاده از سیبل هاي کاغذي که در مسـابقات تیرانـدازي نیـز مـورد اسـتفاد     

. نمـود  پس از هر شلیک، امتیاز کسب شده توسط داور بیان شده و پژوهشگر آن را ثبت می. میگیرد، صورت گرفت

 افزارنرم يبوسیله هاداده. باشد سیبل می 10-0امتیاز هر شلیک منوط به برخورد گلوله به محدوده هر یک از اعداد 

SPSS معنادار بین شیب تغییرات فعالیت هـر یـک از عضـالت مـورد      براي یافتن ارتباط. شدند آنالیز 16 ينسخه

دقیقه، از آزمون همبستگی اسپیرمن  75-0ها در هر فرم در بازه زمانی  مطالعه و شیب تغییرات امتیاز دقت آزمودنی

  .)≥05/0P(استفاده شد 
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  الکترومایوگرافی الکترودهاي نصب نحوه. 1شکل 

  )راست پاي قدامی نماي :چپ راست؛ پاي خلفی نماي :راست(

 
  : ها یافته

بین شیب فرکانس میانه فعالیت الکتریکی عضالت منتخب پایین تنه   pو مقادیر  نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن

بر اساس نتایج بدست امده در فرم ایستاده . نشان داده شده است )1(ر فرم ایستادن ممتد در جدول و شیب امتیاز د

ي بین شیب تعییرات امتیاز و شیب فرکانس میانه عضالت ساقی قدامی، دوقلو و نعلی ممتد همبستگی معنی دار

  .مشاهده نشد

همبستگی بین شیب خط رگرسیون عضالت مورد مطالعه و شیب تغییرات امتیازات  ) 1(جدول

 در فرم ایستادن ممتد
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عالیت الکتریکی عضالت منتخب بین شیب فرکانس میانه ف  pبعالوه، نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن و مقادیر 

نتایج نشان داد که . نشان داده شده است) 2(جدول در  در فرم نشستن هاي متوالی پایین تنه و شیب دقت امتیاز

و شیب تغییرات امتیاز در فرم  بین هر یک از عضالت ساقی قدامی، دوقلو و نعلی  معنی دار همبستگی

  .هاي متوالی وجود ندارد نشستن
  

همبستگی بین شیب خط رگرسیون عضالت مورد مطالعه و شیب تغییرات امتیازات  )2(جدول

 هاي متوالی در فرم نشستن

 
 
  

  : بحث

گیري براي هر سه عضله مـورد   بین تغییرات شیب فعالیت عضالنی و تغییرات شیب دقت هدفنتایج نشان داد که 

معنـاداري وجـود نداشـت و ضـرائب همبسـتگی       همبستگی) دقیقه 75-0در بازه (مطالعه در هر دو فرم تیراندازي 

شـاید بتـوان    ،در دو فـرم وضـعیتی  و پایین بودن ضـرایب همبسـتگی   توجیه نتایج عملکرد  به منظور. پائین بودند

سایر عضالت درگیر در کنترل پاسچر و همچنـین  (عوامل دیگري مانند فعالیت سایر عضالت موثر در این مهارت 

همچنین با . را دخیل دانستعیت روحی و روانی ورزشکار در شرایط مختلف آزمون و وض) اي عضالت کمربند شانه

هاي مختلـف، تغییـرات شـیب امتیـاز      هاي این پژوهش و نزدیکی امتیازات شلیک اي بودن آزمودنی توجه به حرفه

گیـري   بسیار اندك است و شاید این روش آزمون براي بررسی همبستگی بـین فعالیـت عضـالنی و دقـت هـدف     

ها اختالف زیادي دارند را نباید  هایی که به هر دلیلی نسبت به دیگر شلیک که اثر شلیک ضمن این. ناسب نباشدم

       . نادیده گرفت

اي و مبتـدي   در مورد ضعف دقت تیرانـدازان حرفـه   عاملهمچنین در ادبیات پژوهشی بیان شده است که دو      

ی موجـب نوسـان و   ي فیزیکـ  ضعف در مولفه .)10 (شناختی ي لفهمؤ -2ي فیزیکی   مؤلفه -1: قابل بررسی است

دهـد کـه تیرانـداز اسـلحه را بـا هـدف هماهنـگ         ها هنگامی رخ می این نوسانات و لرزششود که  لرزش بدن می

 .)10(دکه بین تیراندزان ماهر و مبتدي در مؤلفـه فیزیکـی تفـاوت زیـادي وجـود دار      است مشخص شده. کند می
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تنظیم دقیـق دیـد اسـلحه روي هـدف     . بیشتر با تنظیم دستگاه نشانه روي هدف در ارتباط استي شناختی  مؤلفه

رسـد و پـس از ایـن     در یک بازه زمانی معین لرزش دست و نوسانات قامت به حداقل خود می. نیازمند زمان است

سزاي در بهبود  قش بهتشخیص درست ورزشکار از این بازه و شلیک در زمان مناسب ن. شوند بازه نوسانات زیاد می

ي تیراندازان مبتـدي اهمیـت نـدارد،     ي فیزیکی به اندازه اي ضعف در مولفه زان حرفهادر تیراند .)11( عملکرد دارد

توانـد منطقـی باشـد؛ و بیشـتر      بنابراین همبستگی پائین شیب تغییرات فعالیت عضالنی با شیب تغییرات دقت می

  .اي را با عوامل شناختی مرتبط دانست تیراندازان حرفه تر بودن عملکرد توان بهتر یا ضعیف می

کـرده  بررسـی   این ناحیهآسیب عضالت ناحیه مچ پا را روي تعادل و وارد شده بر نتایج مطالعاتی که خستگی      

همچنـین  شـده و   پاسچر ثبات کنترل توانایی کاهش سبب پا مچ ناحیه عضالت خستگی بودند، نشان می دهد که

 تنها پژوهشـی کـه  عالوه بر این  .)6، 12( دهدرا افزایش میدر مچ پا  احتمال آسیب دیدگین ناحیه خستگی در ای

در ایـن  . بـود   1) 2011(هایی داشت مطالعه جانیسه و همکـاران   به لحاظ طرح تحقیق با پژوهش حاضر مشابهت

ایـن  . پا، بررسی شده بـود  مطالعه اثر ایستادن طوالنی مدت بر تغییرات شیب فعالیت عضالنی عضالت مفصل مچ

مطالعه فقط روي یک زن سالم جوان انجام شده بود که محققین دلیل این انتخاب را کمبود آزمودنی براي اجراي 

و همچنین کاهش تأثیر متغیرهاي طبیعی در عملکرد عنوان کردنـد   آزمونبه علت سخت بودن اجراي  آزموناین 

یجی مبنـی بـر معنـاداري خسـتگی عضـالت مـچ پـا طـی ایسـتادن          اگر چه پژوهش جانیسه و همکاران نتا. )1(

علـت ایـن   . رسـد  مدت به دست آورد، با این وجود مقایسه نتایج آن با پژوهش حاضر مناسب به نظر نمـی  طوالنی

پـژوهش حاضـر روي   . گفته در تفاوت زیاد بین آزمودنی پـژوهش جانیسـه و همکـاران و پـژوهش حاضـر اسـت      

کنند و همانطور که  ها وقت خود در وضعیت ایستاده سپري می م شد که در طول روز ساعتاي انجا تیراندازان حرفه

 . ها داشته است نتایج به دست آمده نشان دادند،  ایستادن طوالنی مدت اثر اندکی بر فعالیت عضالنی آزمودنی

  

  نتیجه گیري 

ی آن خسـتگی عضـالنی بـا دقـت هـدف      و در پ فرم ایستادن در تیراندازيدر این پژوهش ارتباط معناداري بین  

بنابراین ممکن است دقت هدف گیري در تیر اندازي با تپانچـه بـادي بـا     .یافت نشددر تیراندازان حرفه اي گیري 

خستگی عضالت پایین تنه در اثر ایستادن ممتد و متوالی مرتبط نباشد و عواملی مهمتر دیگري ممکـن اسـت بـا    

  . دقت مرتبط باشد
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