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 ي نخبههاستیهندبالی حرکتی ابینقطهتأثیر قیود دفاعی بر رفتارهاي 
 
 
 

شهزاد  – 3علی اکبر جابري مقدم – 2∗مهدي شهبازي – 1حمدعلی اسماعیل زاده م
  5الهام شیرزاد عرقی  – 4طهماسبی بروجنی

ر .1 دیا ستا و ا وم  ل ع واحد  سالمی  د ا زا آ ه  گا ش دان شی،  ورز وم  ل ع و  ی  دن ربیت ب ت ردیس،، گروه  وري پ ن،  فنا هرا ت
ن را ی هرا2ا ت ه  گا ش دان شی،  ورز وم  ل ع و  ی  دن ربیت ب ت کدة  ش دان و کنترل حرکتی،  د، گروه یادگیري  ستا ا ن، . 

ن را ی ت3ا ه  گا ش دان شی،  ورز وم  ل ع و  ی  دن ربیت ب ت کدة  ش دان و کنترل حرکتی،  ر، گروه یادگیري  ا دی ستا ا ن، .  هرا
ن را ی ا ن،  هرا و کنترل حرکتی. 4ت ري  ر، گروه یادگی شیا داندان شی،  ورز وم  ل ع و  ی  دن ربیت ب ت کدة  ش دان ه ،  گا ش

ران ی ا ن،  هرا ت ن،  هرا سیب5ت آ ر، گروه  ا دی ستا ا وم.  ل ع و  ی  دن ربیت ب ت کده  ش دان ت اصالحی،  و حرکا سی   شنا
ران ی ا ن،  هرا ت ه  گا ش دان شی،  ورز  

 
 چکیده

ت دفاعی حریف، از طریق عوامل پویا مانند وضعی معمولطور ی حرکتی در ورزش بهابینقطهمطالعات رفتاري تکالیف 
را هماهنگ کند. در  شیهاگامي مختلف، باید هاتیوضعبراي پرتاب توپ به سمت دروازه در  ستیهندبال. شوندیمبررسی 

دم حضور هندبالیست مرد نخبه تحت قیود دفاعی (ع 12ی حرکتی ابینقطهپژوهش حاضر الگوهاي حرکتی در رفتارهاي 
هرتز،  120 حضور دفاع دور، حضور دفاع نزدیک یا حضور دفاع یارگیر) تحلیل شد. با یک دوربین سریع با نرخدفاع، 

ي تکراري و آزمون تعقیبی بونفرونی هااندازهي شد. تحلیل واریانس با آورجمع هاکنندهحملهي الگوهاي حرکتی هاداده
ي را در میانگین دارمعنا). نتایج تفاوت آماري >05/0Pاستفاده شد (هاي دویدن براي تحلیل تأثیر این قیود روي شاخص

ف نشان داد. سرعت افقی کل بدن، میانگین سرعت گام اول و دوم و میانگین طول گام اول و دوم در شرایط دفاعی مختل
ایط دفاعی دیده شد. اهشی در همۀ شرک-براي میانگین تغییرپذیري فاصلۀ پا تا محوطۀ دروازه الگوي تغییرپذیري افزایشی

ورد نیاز بود، نتایج از جفت ممداوم و براساس ادراك رفتارهاي موجود و  صورتبه کنندهحملهتنظیم بازیکنان  آنجا کهاز 
 يهاجنبه رسدنظر میبه ینهمچن. کندیمی حرکتی حمایت ابینقطهي کنترل مورد انتظار هامدلعمل و  –شدن ادراك 

 قرار گیرد.تودرتو  یفتکل یودق تحت تأثیر تواندیر هندبال مو پرتاب د یدندو یکیتکن
 

 کلیدي گانواژ
 ی حرکتی، هندبال.ابینقطهشناختی، ، قیود بومسازفراهمجفت شدن ادراك، عمل، 
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 مقدمه

جایی به سمت اهداف فضایی و زمانی است. دویدن به ي ورزشی مستلزم جابههامهارتاجراي بسیاري از 

ي کنترل حرکتی هامنظور مطالعۀ فرایندهاي مربوط به سازوکارفضایی، نوعی مدل حرکتی بهسمت اهداف 

است. هدف اصلی در مطالعۀ  2ی حرکتیابینقطهبوده و جزو تکالیف  1عمل-از جمله جفت شدن ادراك

ی حرکتی درك این موضوع است که چگونه فرد حرکت را با هدفی در فضا در شرایط ابینقطهتکالیف 

ی حرکتی شامل ابینقطه. تکالیف )1( کندیمي اجرایی ویژه، هماهنگ هاطیمحاگون تکلیف و در گون

ي ورزشی مانند دویدن و پریدن است. هاتیفعالي روزمره مانند راه رفتن روي پله و همچنین هاتیفعال

 )10(و فوتبال  )9(، راگبی )8 ،7(، کریکت )6-2(از جمله دو و میدانی  هاورزشاین تکالیف در بسیاري از 

 مطالعه شده است.

ی حرکتی انسان ابینقطه) اولین شواهد راهبرد تنظیم بینایی در تکالیف 1982( 3لی، لیشمن و تامسون

را ارائه کردند؛ همزمانی شروع کاهش انحراف استاندارد فاصلۀ پا با تختۀ پرش و افزایش انحراف استاندارد 

ی ابینقطهي حرکت در تکالیف هالیتعدطول گام در مطالعۀ آنها، اهمیت جفت شدن اطالعات بینایی با 

کنندگان براي تنظیم پا با گام پایانی پرش را در چهار 4شکل. آنها کنترل قیفیدهدیمحرکتی را نشان 

)، الگوي مشابهی 2000( 6) و مونتاین و همکاران1994( 5برگ، وید و گریر. )5(تختۀ پرش نشان دادند 

از تغییرپذیري افزایشی و کاهشی را در جایابی پا با تخته نشان دادند. آنها نشان دادند که درونداد بینایی 

که فرایند کنترل مداوم  شودیمدر تنظیم چهار تا پنج گام نهایی پیش از جدا شدن از زمین، ارسال 

. همچنین ارتباط معکوسی را بین گام از شروع تنظیم کندیمعمل را تغذیه -براساس جفت شدن ادراك

 7ي کُههاافته. با وجود این ی)4 ،2(، نشان دادند افتدیمپا و مقدار تنظیمی که در ادامه براي گام اتفاق 

شکل براي ي فردي تغییرپذیري مسافت پا با تخته نشان داد که الگوي کنترل قیفیهالیتحل) با 1988(

که تخته پنهان بود طبیعی فقط زمانی طوربهوجود ندارد. افزایش تغییرپذیري الگوهاي پا  هایآزمودنهمۀ 

 . )6(اشت، دیده شد وجود ند 8که تکلیف تو در تویا زمانی

                                                           
1. Perception-action coupling 
2. Locomotor pointing tasks 
3. Lee, Lishman & Thomson 
4. Funnel shape 
5. Berg, Wade, & Greer 
6. Montagne, Cornus, Glize, Quaine& Laurent 
7. Koh 
8. Nested tasks 
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ی بدن در تعامل با یک ابیجهتدر ورزش، تکالیف تو در تو در پایان مرحلۀ حرکتی مستلزم هماهنگی 

، مانند شودیمجایی اجرا که در انتهاي جابه شودیم. اصطالح تو در تو به تکلیفی گفته )11(ء است شی

پریدن پیش از رسیدن به تختۀ پرش در پرش طول یا پرتاب کردن توپ به سمت دروازه پس از دویدن 

مونتاین و همکاران  برخالف)، 2006( 1یی مانند بسکتبال، کریکت و هندبال. رنشاو و دیویدزهاورزشدر 

توسط  جادشدهیاي هامیتنظاندازهاي کریکت، ارتباط معکوسی بین شروع )، در تحلیلی روي توپ2000(

راهبردهاي متفاوتی  فقطنه شانیپاي آنها نشان داد که افراد براي تنظیم هاافتهنیافتند. ی کنندگانپرتاب

. همچنین )12(، بلکه راهبردهاي هماهنگی حرکتشان به قیود تکلیف تو در تو مربوط است دهندیمنشان 

 . )6() دیده شد 1997( 2کنندگان طول در تحقیق گالیز و لورنتدر پرش هاافتهاین ی

ي سیستم پیچیده را تعریف امرحلهمتغیرهایی هستند که فضاي  4) قیود1986( 3از نظر نیوویل

که شامل فرد، محیط و تکلیف است. قیود تکلیف، ویژة زمینۀ اجرا و شامل قوانین، تجهیزات،  کنندیم

ي مربوط به هم در بین هاتعاملجراي ورزشی، الگوهاي مشخصی از . در ا)13(حریف یا ابعاد زمین است 

ی حرکتی در ورزش، ابینقطه. در مدت اجراي رفتار )14( شودیمو تکالیف پدیدار  هاطیمحبازیکنان، 

ي هاافتهی .)15 ،12( شودیمیی در راهبردهاي کنترلی منجر هاتفاوتتفاوت در قیود تکلیف تو در تو به 

ي تکنیکی از طریق هاجنبهکه الگوي گام و  دهدیم) نشان 0162( 5تحقیق پانتلی، اسمیرنیوت و تئودور

و  دودیمکه دوندة پرش طول مسافتی را . زمانیردیپذیمزمینۀ محیطی و قیود تکلیف تو در تو تأثیر 

و  آوردیمدست ي اینکه فقط پرش درجا انجام دهد، سطح باالتري از پایداري را بهجابه، پردیمسپس 

) 2011( 6پیندر و همکاران. همچنین )3( ردیگیمعمل انجام -تنظیم گام وي براساس جفت شدن ادراك

بازان، حرکات در کریکت در ارتباط با قیود تکلیف نشان دادند که کریکت هازنندهدر تحقیق روي ضربه

ي هاارتباطهاي مربوط به . از طرفی در پاسخ به پرسش)7( کنندیمرا با اطالعات موجود سازگار  بدنشان

اجرایی در  8يهامرحلهاز استفاده از تکالیف نمایشی یا زیر 7شناختیي بومهاییایپومحیط، -جريم

جزو این  تواندیمي حمله و دفاع مختلفی هاتیوضع. )16( دکنیمي تیمی حمایت قرار هاورزش

                                                           
1. Renshaw & Davids 
2. Glize & Laurent 
3 . Newell 
4. Constraints 
5. Panteli, Smirniotou & Theodorou 
4. Pinder, Davids, Renshaw & Araujo 
7. Ecological dynamics 
8. Sub-phases 
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ي گروهی که در بسیاري از هاورزشي یک در مقابل یک در هاتیوضعباشد، از جمله  هامرحلهزیر

) از وضعیتی در ورزش راگبی 2009( 1. براي مثال پاسوز و همکارانافتدیمي واقعی اتفاق هاتیموقع

درك تمایالت هماهنگی  دنبالبه؛ آنها شدیمبا یک دفاع نزدیک خط مواجه  کنندهحملهاستفاده کردند که 

) در 2014( 2. همچنین اورث و همکاران)9(ي تیمی بودند هاورزشفردي در طول اجراي رقابتی بین

ارزیابی فشار دفاع روي سرعت دویدن آنها هنگام نزدیک شدن به  دنبالبه، هاستیفوتبالتحقیقی روي 

یک توپ ساکن بودند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که وجود دفاع نزدیک نسبت به نبود دفاع یا دفاع دور 

. گذاردیمي تأثیر دارمعنا طوربههنگام نزدیک شدن به توپ ثابت  کنندهحملهروي میانگین سرعت دویدن 

قیق سرعت نزدیک شدن توسط حضور دفاع و فاصلۀ شروع دفاع هنگام اجراي تکلیف مقید شده در این تح

) با مدل کنترل 2010( 3) و دیکز، دیویدز و باتون2014ي تحقیق اورث و همکاران (هاافته. ی)10(بود 

) براي حرکاتی 1979( 5، ایدة گیبسونسازهافراهم). 9) همخوانی دارد (2005( 4فیجن سازفراهمبراساس 

شناسی مفهوم اصلی روان سازهافراهمبود که در فهم ما از ادراك و عمل مشارکت دارند و براي وي 

. طبق نظر گیبسون ادراك تنها زمانی )14( شدیمشناختی بود که ارتباط حیوان و محیط را شامل بوم

)، 2005. براساس مدل فیجن ()17(باشیم  سازهافراهموجوي فعال در جست طوربهکه ما  افتدیماتفاق 

ي عمل هاتیقابلو  کنندیمی نیبشیپي عمل فرد را هاتیقابلة بصري، شدتیهدادر اعمال  سازهافراهم

تا اعمال ممکن و ناممکن نسبت به برخی  کنندیمي کارکردي فرد هستند که مرزهایی را تعریف هایژگیو

را هم براي خود و هم براي  سازهافراهم توانندیم. افراد )18(ي محیطی را از یکدیگر جدا کنند هاچالش

حرکتی درگیر در اجراي ورزشی است،  -کارکرد تجربۀ ادراکی سازهافراهمدیگران درك کنند و ادراك 

 شودیمبهتر درك  باتجربهي هاستیبسکتبالعمل) که توسط  مانند حداکثر ارتفاع پرش (نوعی قابلیت

)19( . 

ي ورزشی انجام گرفته که هارشتهی حرکتی در ابینقطهبسیاري از مطالعات قبلی در زمینۀ رفتارهاي 

. در تحقیق پیندر و همکاران )6-2(انفرادي بوده، مانند دو و میدانی و محیط تقریباً ثابت بوده است 

مدافعی در اجراي حرکت دخالت نداشته یا در پژوهش پاسوز و  ي کریکت،هازننده) روي ضربه2011(

                                                           
1. Passos, Araújo, Davids,  Milho & Gouveia  
2. Orth, Davids, Araujo, Renshaw & Passos 
3 . Dicks, Davids & Button 
4. Fajens model of affordance-based control  
5. Gibson 
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 هاقیتحق نیترکامل) فقط یک مدافع نزدیک خط وجود داشته است. با وجود این یکی از 2009همکاران (

ي آموزشگاهی هاستیفوتبال) روي 2014ی حرکتی توسط اورث و همکاران (ابینقطهدر زمینۀ رفتارهاي 

انجام گرفته است که شاید تنها ضعف آن مربوط به پویا نبودن کامل در حرکت توپ است، زیرا از توپ 

 ساکن براي شروع حرکت استفاده شده است. 

رود. مقررات کار میوسیعی به طوربه ی حرکتی، در هندبالابینقطهیک رفتار  عنوانبهگام مهارت سه

 معمولطور . به)20(تا هنگام حمل توپ سه گام کامل بردارند  دهدیماجازه  ورزش هندبال به بازیکنان

که قصد دارند با حداکثر سرعت و دقت به دروازة  کنندیمزمانی از این مهارت استفاده  هاستیهندبال

دنبال این هدف هستند، به هاستیهندبالحریف نزدیک شوند و به سمت دروازه شوت بزنند. اما وقتی 

ند. بنابراین در هست شانیهایمیتهمتحت قیود مختلفی از زمینۀ اجرا مانند حضور مدافعان حریف یا 

ی حرکتی در ابینقطهپژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش هستیم که آیا رفتارهاي 

ي نخبۀ ایرانی تحت تأثیر قیود دفاعی مختلف (عدم حضور دفاع، حضور دفاع دور، حضور هاستیهندبال

 یا خیر؟  ردیگیمدفاع نزدیک و حضور دفاع یارگیر) قرار 

 

 روش تحقیق

تجربی و به لحاظ هدف ي زمانی و روش پژوهش نیمههايسری با گروهدرونطرح تحقیق حاضر از نوع 

 کاربردي بود. 

 هاکنندهشرکت

در باالترین سطح رقابت  تنهانهبودند که  1موفق -ي مرد نخبههاستیهندبالشامل  هاکنندهشرکت

، بلکه تجربۀ کسب موفقیت در سطح استاندارد (مانند برنده شدن در یک رویداد یا کسب مدال) کردندیم

متر و سانتی 30/184±45/7سال، قد 61/26±07/4مرد (میانگین سن هندبالیست  14. )21(را داشتند 

ي ملی جمهوري اسالمی ایران و پنج هامیتکیلوگرم) داراي حداقل دو سال سابقه در  53/84 ±52/8وزن 

در دسترس و از  صورتبهسال سابقۀ رقابت در باالترین سطح هندبال یعنی حضور در لیگ برتر هندبال 

 دستراستهندبالیست  12ي فردي انتخاب شدند. براي اجراي آزمون اصلی هایژگیوطریق برگۀ ثبت 

ة ثابت در فاصلۀ مشخص و با دهندپاس عنوانبه دستچپ، یک بازیکن کنندهحملهبازیکنان  عنوانبه

                                                           
1. Successful-elite 
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 بازیکن مدافع برگزیده شد.  عنوانبه دستچپشرایط یکسان و یک هندبالیست 

 ابزار تحقیق

در سالن ورزشی نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی ایران (محل برگزاري مسابقات  هاآزمونهمۀ 

رسمی لیگ برتر) و با استفاده از وسایل استاندارد برگزاري مسابقات هندبال از جمله توپ هندبال شمارة 

سه، دروازة استاندارد، چسب مخصوص توپ هندبال و پوشاك ورزشی مخصوص مسابقات رسمی به رنگ 

ي ثبت هابرگه هایآزمودن) انجام گرفت. پیش از اجراي آزمون، نشانگرهامنظور وضوح بیشتر (بهتیره 

 رنگيانقرهة نور دهندانعکاس. از نوارهاي پر کردندۀ شرکت در آزمون را نامتیرضاي فردي و هایژگیو

ي بازتابندة هانشانگربراي مشخص کردن مسیر حرکت بازیکنان، نقطۀ شروع و خط شش متر محوطه و از 

ي سرعت بردارلمیفاستفاده شد. یک دوربین  کنندهحملهنور براي مشخص کردن نقاطی روي بدن بازیکنان 

منظور ثبت حرکت هرتز به 120) با نرخ تصویربرداري 21200زد آر -مدل اي ایکس 1باال (شرکت کاسیو

نها قرار داده شد. در ضمن یک پروژکتور ي و در مسیر دویدن آبردارلمیفیۀ پاسهروي  کنندهحملهبازیکنان 

استفاده  کنندهحملهمنظور نورپردازي مسیر حرکت بازیکن و یک پروژکتور روي سطح زمین به هیپاسهروي 

 شد. 

 روند اجراي تحقیق

دهنده، پیش از اجراي آزمون اصلی براي مشخص کردن محل قرارگیري بازیکنان حمله، دفاع و پاس

دوربین و پروژکتور و همچنین محل قرار دادن نشانگرها از آزمون مقدماتی استفاده شد محل دقیق نصب 

در  کنندهحملهگام بازیکنان نشان داده شده است. با اجراي مهارت سه 1که تصویر شماتیک آن در شکل 

متري  11از فاصلۀ  کنندهحمله، شروع حرکت بازیکنان انشانیمربفواصل مختلف و با نظر خود بازیکنان و 

ي عمود بر حرکت بردارلمیفي از محوطۀ دروازه) انتخاب شد. محور نوري دوربین مترپنجخط دروازه (

متري او با ارتفاع یک متر از سطح زمین قرار داده شد تا تمام مراحل دویدن و در فاصلۀ شش کنندهحمله

روازه (سه گام آخر پیش از جدا از گام قبل از دریافت توپ تا بعد از پرتاب وي به سمت د کنندهحمله

طبیعی و برقراري پویایی حرکت، از یک  طوربهگام منظور انجام حرکت سهشدن از زمین) را ثبت کند. به

شده ي مشخصامنطقهدهنده در ثابت در تمام مراحل اجراي آزمون استفاده شد. پاس طوربهدهنده پاس

و در عرض او قرار گرفت. چهار شرایط دفاعی  کنندهحمله(یک در یک متر) در فاصلۀ تقریبی چهار متر از 

                                                           
1. Casio  
2. EX-ZR1200  
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مختلف براي اجراي آزمون در نظر گرفته شد: الف) بدون حضور مدافع، ب) با حضور مدافع دور، ج) با 

است که تا حد ممکن در کار  حضور مدافع نزدیک و د) با حضور مدافع یارگیر. وظیفۀ بازیکنان مدافع این

 منظوربه. )22(مهاجم اختالل ایجاد کنند و سرعت حرکت توپ به سمت دروازة خود را کاهش دهند 

، در تمام شرایط حضور دفاع، مدافع از کنندهحملهي با بردارلمیفجلوگیري از تداخل تصویر مدافع هنگام 

، مدافع کنندهحملهاز  ترعقببه وي نزدیک شد. مدافع دور در فاصلۀ دومتري  کنندهحملهسمت چپ 

و در سمت  کنندهحملهو مدافع یارگیر بدون فاصله از  کنندهحملهاز  ترعقبمتري نزدیک در فاصلۀ یک

که همیشه يطوربه، گرفتیمبین توپ و مدافع قرار  کنندهحملهچپ او را یارگیري کرد. در تمام شرایط 

 و توپ قرار داشت.  کنندهحملهي نسبت به ترفیضعمدافع در وضعیت 

در مسیر مستقیم به  رندهیگآزمونخواسته شد تا پس از ارائۀ عالمت شروع از طرف  کنندهحملهاز 

دریافت و با حداکثر سرعت و دقت (با توجه به  دهندهپاسسمت دروازه حرکت کند و همزمان توپ را از 

ش از ورود به محوطۀ دروازه (خط شش گام را اجرا کرده و پیقوانین حاکم بر ورزش هندبال) مهارت سه

یکسان  باًیتقر، پاس دادن با سرعت و در ارتفاع دهندهپاسمتر) توپ را به سمت دروازه پرتاب کند. وظیفۀ 

در شرایط مختلف دفاعی بود. در شرایط حضور دفاع از مدافع خواسته شد تا پس از ارائۀ عالمت شروع 

 کنندهحملهبدود و در حرکت یا پرتاب بازیکن  کنندهحملهسمت با حداکثر سرعت به  رندهیگآزمونتوسط 

به سمت دروازه  کنندهحملهایجاد اختالل کند و با توجه به قوانین حاکم بر ورزش هندبال از پرتاب 

و  کنندهحملهعمل آورد. در تمام مراحل اجراي آزمون یک داور ملی بر خطاهاي بازیکنان جلوگیري به

 داشت. مدافع نظارت کامل 

ي قدامی فوقانی لگن سمت راست، اخاصرهاز نشانگرهایی روي خار  کنندهحملهبراي ثبت حرکات 

ۀ هر دو پا در جهتی که سرپنجبند انگشت اول و پنجم هر دو پا و -روي پاشنۀ هر دو پا، مفصل کف پایی

ة نور به طول سه دهندانعکاسي قرار داشت، استفاده شد. براي کالیبره کردن یک نوار بردارلمیفدوربین 

 هاکنندهحملهروي زمین چسبانده شد که در ضمن مسیر حرکت  هاکنندهحملهمتر در امتداد مسیر حرکت 

از لحظۀ شروع حرکت تا پس از  کنندهحملهي تمام مسیر حرکت بردارلمیف. دوربین کردیمرا مشخص 

در هر  کنندهحملههرتز پوشش داد. هر بازیکن  120پرتاب توپ به سمت دروازه را با نرخ تصویربرداري 

را با فاصلۀ دو دقیقه استراحت بین هر تکلیف اجرا کرد؛ یعنی در  موردنظرشرایط دفاعی سه بار تکلیف 

کوشش در چهار شرایط دفاعی مختلف انجام داد. براي هر بازیکن شرایط دفاعی  12کل هر هندبالیست 

دقیقه استراحت در نظر گرفته شد.  8و بین هر شرایط حداقل  تصادفی انتخاب شدند صورتبهمختلف 
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آزمون طی یک هفته و در چهار جلسۀ مختلف انجام گرفت. در هر جلسه از سه نفر آزمون گرفته شد، 

ترتیب که پس از اجراي سه کوشش در هر شرایط توسط یک آزمودنی، آزمودنی دوم سه کوشش بدین

آزمودنی اول سه کوشش خود در شرایط  مجدداًآزمودنی سوم و خود در یک شرایط را تکمیل و سپس 

 .کردیمدفاعی دیگر را اجرا 

براي محاسبۀ تغییرپذیري وضعیت هر پا در هر شرایط استفاده شد.  فاصلۀ پا تا خط محوطۀ دروازه

پا با جایی از لحظۀ اولین برخورد پا تا لحظۀ آخرین تماس جایی با استفاده از مسافت جابهسرعت جابه

جایی شده در حین جابهزمین پیش از جدا شدن جهت پرتاب توپ به سمت دروازه تقسیم بر زمان طی

(سه گام پیش از پرتاب) فاصلۀ مکانی برخورد هر پا تا برخورد پاي دیگر به  هاگاممحاسبه شد و طول 

 م گرفت.انجا 0,8,25نسخۀ  1کینووآ افزارنرماز طریق  هادادهزمین محاسبه شد. تحلیل 

 

 
 دهندهاسپ) و مربع)، مدافع (مثلث( کنندهحمله. تصویر شماتیک از محل قرارگیري بازیکنان 1شکل 

 يبردارلمیف) و همچنین محل قرارگیري دوربین دایره(
 ي آماريهاروش

با توجه به وجود چهار سطح دفاعی مختلف (نبود دفاع، دفاع دور، دفاع نزدیک و دفاع یارگیر) از 

پیش از اجراي ي تکراري و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. هااندازهبا  کطرفهتحلیل واریانس ی آزمون

و  از آزمون شاپیروویلک هادادهي تکراري، براي بررسی نرمال بودن همۀ هااندازهآزمون تحلیل واریانس با 

-دچار انحراف شد، از آزمون گرینهاوس هاانسیواریی که فرض برابري هادادهآزمون ماچلی استفاده شد. در 

براي نشان دادن معناداري آماري استفاده شد و تمامی  ˂05/0P هالیتحل. در همۀ )23(گیزر استفاده شد 

انجام گرفت. همچنین براي ترسیم نمودارها  21اس.پی.اس.اس. نسخۀ  افزارنرمعملیات آماري با استفاده از 

 استفاده شد. 2010اکسل نسخۀ  افزارنرماز 

                                                           
1. Kinovea  
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 نتایج

، هاگاماز طول  اندعبارتی حرکتی بررسی شدند ابینقطهرفتارهاي  عنوانبهمتغیرهایی که در این تحقیق 

تایج هر کدام نو همچنین تغییرپذیري فاصلۀ پا تا خط محوطۀ دروازه که  هاگامسرعت افقی فرد و سرعت 

 . شودیمبه تفکیک ارائه 

 طول گام

ز پرتاب توپ اي مربوط به طول گام باید توجه داشت که اوالً سه گام نهایی پیش هادادهدر بررسی 

ک پا با زمین (گام قبل از دریافت توپ تا لحظۀ پرتاب) ارزیابی شد؛ دوم اینکه هر گام از لحظۀ تماس ی

 شد. نظر گرفتهپاي چپ) تا تماس پاي مخالف با زمین در  معمولطور (به

د که بین میانگین طول گیزر نشان دا-ي تکراري با تصحیح گرینهاوسهااندازهنتایج تحلیل واریانس با 

=  0005/0P˂ ،820/17ي وجود دارد (دارمعنااولین گام تحت قیود دفاعی مختلف از لحاظ آماري تفاوت 

)587/15 ،417/1(Fحضور دفاع  در شرایط . نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که میانگین طول گام

 یارگیر از میانگین طول گام در شرایط عدم حضور دفاع، حضور دفاع دور و حضور دفاع نزدیک

ظر نمتر) کمتر است که از 88/0±18/0و  92/0±15/0، 97/0±19/0ترتیب در مقابلمتر به34/0±50/0

دومین گام  در مورد میانگین طول ).P=023/0و  P ،001/0=P=003/0ترتیب بود (به دارمعناآماري تفاوت، 

. P ،194/7)=856/18 ،714/1(F=006/0مشاهده شد ( دارمعنانیز تحت قیود دفاعی مختلف، تفاوت آماري 

ر از میانگین نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که میانگین طول دومین گام در شرایط دفاع یارگی

ترتیب متر به 77/0±23/0دور و حضور دفاع نزدیک (  طول گام در شرایط عدم حضور دفاع، حضور دفاع

بین دفاع  دارمعنامتر) کمتر است، ولی تفاوت آماري 00/1±26/0و  06/1±22/0، 06/1±26/0در مقابل 

)، ولی P=027/0و  P=026/0ترتیب یارگیر با شرایط عدم حضور دفاع و حضور دفاع دور مشاهده شد (به

ه نشد تحت قیود دفاعی مختلف دید دارمعناتفاوت  گونهچیهدر مورد میانگین طول سومین گام 

)827/0=P ،142/0 ) =889/17 ،626/1(F ول سه گام نتایج تأثیر قیود دفاعی بر میانگین ط 1). نمودار

 .دهدیمپایانی پیش از پرتاب را نشان 



 1401، بهار 1مارة ش ، 14، دورة ورزشی _رشد و یادگیري حرکتی                                                      26

 

 
 از پرتاب پیشتحت قیود دفاعی مختلف براي سه گام  هاگام. میانگین طول 1نمودار 

 سرعت افقی

ي هااندازهنشان داده شده است، نتایج مربوط به آزمون تحلیل واریانس با  2که در نمودار طورهمان

ي بین دارمعناجایی کل بدن نشان داد که تفاوت گیزر در مورد سرعت جابه-تکراري با تصحیح گرینهاوس

. نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی P ،680/8)=682/14 ،335/1(F=007/0ی وجود دارد (شرایط مختلف دفاع

جایی کل بدن در شرایط حضور دفاع یارگیر در مقابل عدم حضور دفاع، نشان داد که میانگین سرعت جابه

ترتیب در مقابل متر بر ثانیه به 19/2±58/0حضور دفاع دور و حضور دفاع نزدیک کاهش یافته است (

متر بر ثانیه) که در شرایط دفاع یارگیر با عدم حضور دفاع و 89/2±75/0و  59/0±91/2، 56/0±94/2

قیود دفاعی بر میانگین  ).P=022/0و  P=008/0ترتیب مشاهده شد (به دارمعناحضور دفاع دور تفاوت 

نتایج آزمون  ).0005/0P˂ ،827/16 ) =456/20 ،860/1(Fداشت ( دارمعناجایی گام اول تأثیر سرعت جابه

تعقیبی بونفرونی در میانگین سرعت گام اول در شرایط حضور دفاع یارگیر در مقابل عدم حضور دفاع، 

، 08/3±76/0ترتیب در مقابل به 4/1±99/0حضور دفاع دور و حضور دفاع نزدیک کاهش نشان داد (

ر مقابل عدم حضور دفاع، حضور ). تأثیر قیود دفاعی در شرایط دفاع یارگیر د53/2±73/0و  65/0±55/2

). همچنین در بررسی P=013/0و P ،011/0=P=002/0ترتیببود (به دارمعنادفاع دور و حضور دفاع نزدیک 

=  004/0مشاهده شد ( دارمعنانتایج مربوط به میانگین سرعت گام دوم در شرایط دفاعی مختلف، تفاوت 

P ،380/9 ) =910/15،446/1(F  با توجه به نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی، میانگین سرعت گام دوم در .(

شرایط حضور دفاع یارگیر در مقابل شرایط عدم حضور دفاع، حضور دفاع دور و حضور دفاع نزدیک کاهش 

) که بین شرایط 03/3±85/0و  17/3±77/0، 35/3±82/0ترتیب در مقابل به 33/2±80/0نشان داد (
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و  P=021/0ترتیب بود (به دارمعناا شرایط عدم حضور دفاع و دفاع دور تفاوت آماري دفاع یارگیر ب

041/0=P ي بین شرایط دفاعی مختلف دارمعناتفاوت  گونهچیه). ولی در مورد میانگین سرعت گام سوم

  ).P ،157/0 ) =869/15 ،443/1(F=786/0مشاهده نشد (

از پرتاب پیش. میانگین سرعت افقی در شرایط دفاعی مختلف براي سه گام 2نمودار    
 

 تغییرپذیري فاصلۀ پا تا محوطۀ دروازه

اصل از آخرین ي مربوط به فاصلۀ پا تا محوطۀ دروازه باید توجه داشت که این فوهادادهدر بررسی 

ارد، در نظر دي پا با زمین تا خط مربوط به محوطۀ دروازه که از دروازه شش متر فاصله هاتماسنقطۀ 

ي شده است و مالك ریگاندازه. بر این اساس در سه گام پایانی پیش از پرتاب، چهار فاصله شودیمگرفته 

 تغییرپذیري، انحراف استانداردهاي این فواصل است. 

ي تکراري نشان داد که بین میانگین انحراف استانداردهاي هازهاندانتایج آزمون تحلیل واریانس با 

ي وجود ندارد دارمعنافاصلۀ تماس اول تا محوطۀ دروازه در چهار شرایط دفاعی مختلف هیچ تفاوت 

)840=P ،280/0) =33 ،3(F همچنین در بررسی انحراف استانداردهاي فاصلۀ تماس دوم تا محوطۀ .(

). P ،680/0) =339/19 ،764/1(F=500/0ي وجود ندارد (دارمعناتلف تفاوت دروازه در شرایط دفاعی مخ

گیزر بین میانگین انحراف -ي تکراري با تصحیح گرینهاوسهااندازهنتایج آزمون تحلیل واریانس با 

ي در شرایط دفاعی دارمعنااستانداردهاي فاصلۀ تماس سوم تا محوطۀ دروازه نیز نشان داد که هیچ تفاوت 

). در تحلیل نتایج مربوط به میانگین فاصلۀ چهارم P ،209/1) =33 ،3(F=322/0وجود ندارد ( مختلف
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= P ،252/0=859/0ي مشاهده نشد (دارمعنا(لحظۀ پرش) تا محوطۀ دروازه نیز از لحاظ آماري هیچ تفاوت 

)33 ،3(F.( 

واصل یکسان بین ف که تغییرپذیري فاصلۀ تماس پا تا محوطۀ دروازه در شرایط دفاعیولی زمانی

 دارمعناي تکراري تفاوت هااندازهمختلف تا محوطۀ دروازه بررسی شد، نتایج آزمون تحلیل واریانس با 

صل مختلف تا نشان داد. در شرایط حضور نداشتن دفاع، نتایج نشان داد که بین میانگین تغییرپذیري فوا

بی بونفرونی ). نتایج آزمون تعقیP ،241/4) =33 ،3(F=012/0وجود دارد ( دارمعنامحوطۀ دروازه تفاوت 

در 13/0±06/0نشان داد که فقط بین میانگین انحراف استاندارد تماس چهارم با تماس دوم (

یز بین ). در شرایط حضور دفاع دور نP=036/0وجود دارد ( دارمعنا) تفاوت آماري 28/0±08/0مقابل

، >0005/0Pمشاهده شد ( دارمعنامیانگین تغییرپذیري فواصل اول تا چهارم تا محوطۀ دروازه تفاوت 

930/9) =33 ،3(Fول با دوم و ). نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی بین میانگین انحراف استاندارد تماس ا

) و همچنین تماس دوم با چهارم 25/0±14/0و  28/0±15/0ترتیب در مقابل به18/0±11/0سوم (

ترتیب م بهي نشان داد (براي تماس اول با دوم و سودارمعنا) تفاوت 17/0±15/0در مقابل  15/0±28/0(

005/0=P  023/0و=P  015/0و براي تماس دوم با چهارم=Pنتایج که مدافع نزدیک حضور داشت). زمانی ،

این شرایط  ). درP ،049/5) =33 ،3(F=005/0وجود دارد ( دارمعنافاوت نشان داد که بین فواصل مختلف ت

انگین انحراف را بین می دارمعناکه مدافع حضور نداشت، آزمون تعقیبی بونفرونی فقط تفاوت همانند زمانی

هایت در ن). در P=047/0) نشان داد (16/0±16/0در مقابل  29/0±25/0استاندارد تماس دوم با چهارم (

گیزر -گرینهاوس ي تکراري با تصحیحهااندازهشرایط حضور مدافع یارگیر نتایج آزمون تحلیل واریانس با 

را نشان داد  دارمعنابین میانگین انحراف استانداردهاي فواصل مختلف از محوطۀ دروازه تفاوت آماري 

)002/0=P ،032/9) =094/19 ،736/1(Fیانگین می بونفرونی نشان داد که بین ). همچنین آزمون تعقیب

) 36/0±25/0و  32/0±21/0ترتیب در مقابل به19/0±14/0انحراف استاندارد تماس اول با دوم و سوم (

وجود دارد  دارمعنا) تفاوت آماري 15/0±17/0در مقابل  36/0±25/0ترتیب و همچنین سوم با چهارم (به

رم و براي تماس دوم با چها P=033/0و  P=032/0رتیبت(براي تماس اول در مقابل دوم و سوم به

042/0=P .( مختلف را اعی نتایج مربوط به تغییرپذیري فاصلۀ پا تا محوطۀ دروازه در شرایط دف 3نمودار

 .دهدیمنشان 
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تماس  . میانگین تغییرپذیري فاصلۀ پا تا محوطۀ دروازه در شرایط دفاعی مختلف براي چهار3نمودار 

 با زمینپایانی پا 

 
 يریگجهینتبحث و 

حوطۀ دروازه مو تغییرپذیري مسافت پا تا  هاگام، سرعت کلی فرد، سرعت هاگامدر پژوهش حاضر طول 

در شرایط دفاعی مختلف با  دستراستهندبالیست نخبۀ ایرانی  12ی حرکتی ابینقطهرفتارهاي  عنوانبه

سرعت افقی کل  ي را در میانگیندارمعنانتایج تفاوت آماري استفاده از ابزار تحلیل مکانیکی برسی شد و 

مختلف  بدن، میانگین سرعت گام اول و دوم و همچنین میانگین طول گام اول و دوم در شرایط دفاعی

اهشی در ک-شینشان داد. براي میانگین تغییرپذیري فاصلۀ پا تا محوطۀ دروازه الگوي تغییرپذیري افزای

 شد. همۀ شرایط دفاعی دیده

در هندبال براساس نیازهاي خود در شرایط  کنندهحملهکه بازیکنان  دهدیمنتایج تحقیق حاضر نشان 

تا در گام پایانی پیش  کنندیمیی را در مراحل اولیۀ دویدن به سمت دروازه ایجاد هالیتعددفاعی مختلف، 

طورکه در نمودار قرار گیرند. هماني براي پرتاب به سمت دروازه ترمطلوباز جدا شدن از زمین در شرایط 

نشان داده شد، میانگین طول گام هنگام دویدن در تمام شرایط دفاعی افزایش یافت و این افزایش در  1

میانگین  کنندهحملهشرایط حضور دفاع یارگیر بارزتر بود. از طرفی در شرایط حضور دفاع یارگیر، بازیکنان 

 دارمعناي را نشان داد. کاهش دارمعناط دفاعی دیگر، کاهش نسبت به شرای دومشانطول گام اول و 

دنبال فریب دادن به کنندهحملهة این است که بازیکن دهندنشانمیانگین طول گام در این شرایط احتماالً 

دنبال و پس از رهایی از مدافع با برداشتن گام بلندتر به کندیمي استفاده ترکوتاهمدافع یارگیر از طول گام 
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با مدل  هاافتهجدا شدن از مدافع است تا در مکان مناسبی براي پرتاب به سمت دروازه قرا گیرد. این ی

تنظیم مداوم براساس ادراك  کنندیم) همخوانی دارد که بیان 2002ی حرکتی دراگی و همکاران (ابینقطه

عمل نشان داده  –ن ادراك طورکه در مدل جفت شد. همانردیگیمرفتار موجود و رفتار مورد نیاز انجام 

هاي خود را براساس نیازش در مراحل اولیۀ دویدن تنظیم کند، در نتیجه بتواند گام کنندهحملهشده، اگر 

هاي پایانی دویدن نیازمند تنظیم کمتري است که در نتایج مربوط به میانگین طول گام قابل در گام

برداري در تکالیف عات قبلی در تحلیل الگوي گامي مربوط به طول گام از مطالهاافتهمشاهده است. ی

 .)24، 12( کندیمی حرکتی براي تعیین نقش قیود مختلف حمایت ابینقطه

را  ندهکنحملهجایی کل بدن در بازیکنان ، تأثیر قیود دفاعی بر میانگین سرعت جابههادادهتحلیل 

ي را در میانگین سرعت دویدن در شرایط عدم حضور دفاع، حضور دارمعناتغییر  هاداده اگرچهنشان داد. 

ي در میانگین دارمعنادفاع دور و حضور دفاع نزدیک نشان ندادند، مهاجمان در حضور مدافع یارگیر کاهش 

نشان دادند که بیانگر این موضوع است که کنترل سرعت دویدن هم مربوط به حضور  حرکتشانسرعت 

است. در شرایط حضور مدافع یارگیر نسبت به  کنندهحملهمدافع و هم محل قرارگیري و فاصلۀ مدافع با 

ضعیت یی را با توجه به وهامیتنظهنگام نزدیک شدن به محوطۀ دروازه،  کنندهحملهشرایط دیگر، بازیکنان 

. )1() همخوانی دارد 2005مونتاین ( 1که با دیدگاه کنترل مورد انتظار کنندیمقرارگیري مدافع ایجاد 

دلیل وجود قیود تکلیف تودرتوي متفاوت یا پیچیدگی تکلیف به تواندیمتفاوت در میانگین سرعت دویدن 

ي آموزشگاهی نیز تنها در شرایط هاستیفوتبال) روي 2014. در تحقیق اورث و همکاران ()12(باشد 

ه شد. ولی در تحقیق ي در میانگین سرعت کلی مهاجمان مشاهددارمعناحضور مدافع نزدیک، تفاوت 

نداشت؛ ولی این نکته  هاستیهندبالحاضر حضور مدافع نزدیک هم تأثیر چندانی در میانگین سرعت کلی 

 ترنییپا) داراي میانگین سنی 2014در تحقیق اورث و همکاران ( هایآزمودنحائز اهمیت است که 

ي تحقیق حاضر داراي هایآزمودنی سال) بودند و در سطح آموزشگاهی فعالیت داشتند، ول 46/0±25/15(

 احتماالًمعنا که سال) و تجربۀ بسیار بیشتري در سطح ملی بودند؛ بدین 61/26±07/4میانگین سنی (

بازیکن تحت فشار درك  عنوانبهي نخبه حتی در حضور مدافع نزدیک، شرایط خود را هاستیهندبال

 .کنندینم

نشان داد که میانگین سرعت گام اول و دوم مهاجمان تحت  هاگامنتایج مربوط به میانگین سرعت 

                                                           
1. Prospective control 
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ي مشاهده نشد که دارمعناتفاوت  گونهچیهي را نشان داد و در گام پایانی دارمعناقیود دفاعی کاهش 

) بود که کاهش سرعت را در گام پیش از ضربه به توپ 2014نتابج تحقیق اورث و همکاران ( برعکس

وجه کرد که بازیکنان هندبال هنگام عبور از مدافع یارگیر توپ را دریافت کرده فوتبال نشان دادند؛ باید ت

یا در حال دریافت توپ بودند و سپس به سمت محوطه دروازه حرکت کردند، پس ابتدا براي دریافت توپ 

 عبارتو جاي گذاشتن مدافع به دقت نیاز داشتند و بعد با سرعت بیشتري به سمت دروازه حرکت کردند. به

. ولی در تکلیف اورث و کنندیمهاي اول سرعت را براي دقت هزینه ي مهاجم در گامهاستیهندبالدیگر 

و پیش از ضربه زدن به توپ  دندیدویم) مهاجمان ابتدا با سرعت به سمت توپ ساکن 2014همکاران (

دیگر، سرعت را براي عبارت تا با اطمینان بیشتري به توپ ضربه بزنند، به دادندیمسرعت خود را کاهش 

در تحقیق حاضر با نتایج تحقیق  هاگام. در نتیجه نتایج مربوط به میانگین سرعت کردندیمدقت هزینه 

) 1997با نتایج تحقیقات پالموندون و الیمی ( هاافته) همراستا بود. همچنین این ی2014اورث و همکاران (

) که به اثر قیود سرعت نزدیک 2011دقت در حرکات هدفمند و اندرسون و دورگ ( –که به تبادل سرعت 

 هاافته. این ی)26 ،25 ،17(شدن و دقت روي حداکثر سرعت توپ در ضربه فوتبال پرداختند، همسوست 

ي عمل هاتیقابل(حضور مدافع و  سازهافراهماطالعات مربوط به  کنندهحملهکه بازیکنان  دهدیمنشان 

ه و موقعیت مدافع را درك کرده و با توجه به آنها سرعت حرکت ، در نتیجه فاصلکنندیموي) را دریافت 

ي در میانگین دارمعنا. اینکه چرا هنگام حضور مدافع دور و نزدیک تفاوت کنندیمرا تنظیم  شانیهاگام

ي هاتیقابلمشاهده نشد، شاید به این دلیل باشد که مهاجم  هاگامسرعت کلی و حتی میانگین سرعت 

اختاللی  تواندینمعملی خود و مدافع را درك کرده و به این نتیجه رسیده است که مدافع در این شرایط 

 وجودبه شیهاگامایجاد کند، در نتیجه تغییري در سرعت کلی و سرعت هر کدام از  اشیینهادر حرکت 

 یگر دفاعی مشاهده نشده است.ي در شرایط ددارمعناحدي این تغییر کم بوده که تفاوت بهنیاورده است یا 

الگوهاي انحراف استاندارد فاصلۀ پا تا محوطۀ دروازه در تحقیق حاضر شبیه به برخی مطالعات 

مفهوم که بازیکنان براي نزدیک شدن به محوطۀ دروازه در . بدین)27(ی حرکتی قبلی بود ابینقطه

و تغییرپذیري وضعیت  کنندیمتا پیش از پرتاب را تنظیم  شانیپاي مختلف، محل قرارگیري هاکوشش

؛ این الگوي تغییرپذیري دهندیمنسبت به محوطۀ دروازه را ابتدا افزایش و سپس کاهش  شانیپاتماس 

) در تغییرپذیري فاصلۀ پا تا تختۀ پرش 1982کاهشی اولین بار در تحقیق لی و همکاران ( –افزایشی 

تأیید شد.  کنندگانپرششکل معروف شد که توسط چندین تحقیق روي دیده شد که به کنترل قیفی

وجود نداشت، دیده شد.  ه تکلیف تو در توکطبیعی فقط زمانی طوربهالبته افزایش تغییرپذیري الگوهاي پا 
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که بازیکنان شروع به دویدن کردند، تغییرپذیري فاصلۀ پا تا محوطۀ دروازه در همۀ شرایط دفاعی زمانی

تغییرپذیري فاصلۀ پا تا محوطۀ دروازه را  کنندهحملهافزایش و در ادامه کاهش یافت. اینکه بازیکنان 

با خط محوطۀ دروازه در پایان  شانیهاگامدنبال تنظیم کردن که به، به این دلیل است دهندیمکاهش 

) همسوست. آنها 2000هاي تحقیق مونتاین و همکاران (مرحلۀ دویدن هستند که این نتایج با یافته

هاي نهایی همراه هنگام دویدن با مقدار تنظیم مورد نیاز در گام جادشدهیاي ریرپذییمقدار تغدریافتند که 

ة راهبرد کنندمنعکسدر دویدن را  شدهمشاهده) الگوي تغییرپذیري 1997( 1ات، لی و دیویدزاست. اسک

؛ که اگر این تفسیر صحیح باشد، باید راهبردهاي کنترل متفاوتی )28( دانستندیمکنترلی مورد استفاده 

. از طرف دیگر، در شدیمبدون حضور دفاع در مقایسه با حضور دفاع مشاهده  کنندهحملهبین شرایط 

ي بر سرعت و دقت وجود دیتأکگام در شرایطی که ) روي پرش سه1998تحقیق ماراج و همکاران (

شد، مقدار تغییرپذیري پا تا هدف بیشتر بود.  دیتأکنداشت، در مقایسه با شرایطی که بر سرعت یا دقت 

که قیود تکلیف، راهبردهاي کنترلی را که فرد براي رسیدن به هدف یکسان  کندیمبیان  هاافتهاین ی

ي در تغییرپذیري فاصلۀ پا دارمعناحاضر، تفاوت . در بررسی نتایج تحقیق دهدیم، تغییر کندیماستفاده 

تا محوطۀ دروازه در شرایط دفاعی مختلف وجود نداشت، ولی هرچه فاصلۀ مدافع نسبت به مهاجم کمتر 

و حتی  ابدییم، تغییرپذیري فاصلۀ پا افزایش ردیگیمو مهاجم بیشتر تحت فشار مدافع قرار  شودیم

در شرایط عدم حضور دفاع، حضور دفاع دور و حضور دفاع نزدیک  .شودیمالگوي تغییرپذیري متفاوت 

ي مشاهده شد؛ ولی در شرایط حضور مدافع یارگیر بین دارمعنابین تماس دوم و چهارم تفاوت آماري 

که وقتی مهاجم تحت فشار دفاعی  دهدیمبود. این نتایج نشان  دارمعناتماس سوم و چهارم تفاوت آماري 

تغییرپذیري را تا تماس آخر پیش از پرش افزایش دهد که  دهدیمترجیح  احتماالً، ردیگیمبیشتري قرار 

 سرعتبهی سرعت و مسیر حرکت وي را تشخیص دهد و ناگهان پس از تماس سوم راحتبهمدافع نتواند 

 ي داشته باشد. جالب اینمؤثرترتا در زمان و مکان مناسب بتواند پرتاب  دهدیمتغییرپذیري را کاهش 

، میانگین تغییرپذیري فاصلۀ پا تا محوطۀ دروازه افزایش شودیم ترکینزداست که هرچه مدافع به مهاجم 

، چگونه بازیکنان خود را با شرایط افتدیمة این است که وقتی عدم پایداري اتفاق دهندنشانکه  ابدییم

 . دهندیمرا افزایش  شانيریرپذییتغو الگوي کلی  کنندیمهماهنگ 

که راهبردهاي تنظیم بینایی در بازیکنان نخبۀ  کنندیمي تحقیق حاضر از این فرضیه حمایت هافتهای

                                                           
1. Scott, Li & Davids 
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هندبال هنگام حرکت به سمت دروازه با توجه به حضور مدافع و انجام اعمال تو در تو یعنی دویدن، 

لگوهاي حرکتی . تفاوت در اکندیمگام، و پرتاب به سمت دروازه، تغییر دریافت توپ، اجراي حرکت سه

 تواندیمادراکی، محیط اطراف  نظر. از )30 ،29(ي محیطی مختلف نسبت داده شود هانهیزمبه  تواندیم

و در نتیجه  )31(با هدف تأثیر بگذارد  شانیفضابراي قضاوت دربارة ارتباط  هاکنندهمشاهدهروي ظرفیت 

. همچنین نتایج گذاردیمي حرکتی تأثیر هامهارتي محیط اطرافشان روي اجراي هایژگیودرك افراد از 

براي تعیین ماهیت راهبردهاي کنترل بینایی  تواندیمکه چگونه قیود مختلف  دهدیمتحقیق حاضر نشان 

در هندبال حرکاتشان را با توجه  کنندهحملهکار رود و چگونه بازیکنان ی حرکتی بهابینقطهدر رفتارهاي 

. در تحقیق کنندیمبه قیود دفاعی و در فواصل مختلف تا لحظۀ جدا شدن از زمین براي پرتاب تنظیم 

 ژهیوبهنبود انگیزة یکسان در بازیکنان براي اجراي آزمون  توانیمکه یی وجود داشت هاتیمحدودحاضر 

دلیل روش اجرا غیرممکن بود، هنگام اجراي آزمون را که به باندروازهدر بازیکنان مدافع و همچنین نبود 

متغیرهاي ادراکی مختلفی را هنگام اجراي حرکات تو در تو  توانندیمنام برد. در نهایت پژوهشگران 

ی ابینقطهراهبردهاي کنترلی را در تکالیف  تواندیمدستکاري کنند تا بفهمند که چگونه قیود مختلف 

قیود تکلیف، محیط و فردي را دستکاري کنند تا رفتارهاي  توانندیمحرکتی، شکل دهد. مربیان نیز 

 هندبال را تسهیل کنند یا تحت فشار قرار دهند. حرکتی در مدت تمرینات 

 تقدیر و تشکر 

ي انجام پژوهشگران مراتب سپاس خود را از مسئوالن فدراسیون هندبال جمهوري اسالمی ایران برا

اه نیروي زمینی ۀ خود و همچنین مدیر عامل و مربیان باشگرمجموعیزي هاباشگاههماهنگی با بازیکنان و 

و نیز  هاآزمونمنظور اجراي ان براي در اختیار قرار دادن مکان و زمان مناسب بهجمهوري اسالمی ایر

 .دارندیمدر این پژوهش اعالم  کنندهشرکتورزشکاران 
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Abstract 
Behavioral studies in team sports are typically constrained by dynamic factors, 
such as positioning of defenders for interception. Handball player have to 
coordinate their steps when running to throw a ball on goal from a different 
positions. In this study were analyzed the movement patterns during 
locomotors pointing, throwing velocity and accuracy of 12 succesful elite 
handball players under defensive constraints (defender- absent, defender-far, 
defender-near, or defender pairing). It was captured data from the locomotors 
patterns of the attacking participant by speed camera with 120Hz, throwing 
speed by sports radar gun and throwing accuracy by camera. ANOVA with 
repeated measures and Bonferroni post hoc test and Friedman test was used to 
analyze effects of these constraints on gait and throwing parameters. In 
addition to Pearson and Spearman correlation coefficient test was used to 
analyze speed-accuracy trade off (P<0.05). The results revealed significant 
differences in overall mean movement velocity, first and second step mean 
velocity, first and second step mean length. For the mean foot/gate area 
distance variability was shown pattern of ascending/descending variability in 
all defense conditions. Since regulation of offensive players was continuous 
and based on perception of current and required behaviors, results supported 
from perception-action coupling and prospective control models of 
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locomotors pointing. Also it is suggested that the technical aspects of the 
running and throwing in handball can affect by nested tasks constraints. 
Key words 

Affordance, Ecological constraints, Handball, Locomotors pointing, 
Perception-Action coupling. 
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