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 چکیده
 کردنبرای مهار مدافعانجمله وضعیت توسط عوامل پويا ازهای تیمی معموالً در ورزش مطالعات رفتاری

جايی با دوربین سرعت باال، سرعت ههای مربوط به سرعت جابداده ،حاضر شود. در پژوهشمقید می

دفاع،  بالیست نخبه، تحت قیود دفاعی )نبودهند 12پرتاب با دستگاه رادارگان ورزشی و دقت پرتاب 

تحلیل واريانس با . ندآوری شدجمع دفاع يارگیر( دفاع نزديک و حضور ر دفاع دور، حضورحضو

ثیر اين قیود بر پارامترهای دويدن و ون تعقیبی بونفرونی برای تحلیل تأهای تکراری و آزماندازه

ی کل داری را در میانگین سرعت افقتفاوت آماری معنا ،نتايج(. P ˂ 0.05)ند کردن استفاده شدپرتاب

3,33(F( = P12.733 , = ) را و میانگین سرعت توپ 14.682 ,1.335(F)( = P8.680 , = 0.007)بدن 

3,33(F( = P0.400 , = ) ری در میانگین دقت توپ وجود نداردداتفاوت معنا ؛ امادهدنشان می (0.000

تاب، کاهش جايی و سرعت پرهتر شد، میانگین سرعت جابهرچه مدافع به مهاجم نزديک. (0.754

ساس ادراک اصورت مداوم و برهکننده بکه تنظیم بازيکنان حملهآنجايیاز. دهدرا نشان میبیشتری 

حمايت انتظار های کنترل موردعمل و مدلشدن ادراک نیاز بود، نتايج از جفترفتارهای موجود و مورد

کردن در هندبال پرتابدويدن و های تکنیکی جنبه ها،يافته ، براساس پیشنهادهمچنین کند.می

  .تأثیر قیود تکلیف تودرتو باشندند تحتوانتمی
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 مقدمه

کید کردن تأو پرتاب ر آن به دویدن، پریدناست که د ی تیمی با برخورد بدنی زیادورزش ،هندبال

حین بازی داشتن دردادن و نگهزدن، سدکردن، هلربهذاتی برای ضشود و نیازمند سطوح قدرتی می

کردن است. ترکیب موفقیت در هندبال، توانایی پرتابها برای ترین مهارتیکی از مهم. (1) است

، زمان کمتری یراز د؛ثیر دارامتیازگیری تأ عواملی است که بر ترینسرعت و دقت پرتاب یکی از مهم

دلیل است که بسیاری از همینبه. (2) گیرد تا توپ را دفع کنندبان و مدافع قرار میاختیار دروازهدر

یت در بسیاری نیز موفق هایو پژوهش (6-3) اندکردن را تحلیل کردهها تکنیک پرتابپژوهش

 بارةتحلیل مطالعات در .(11-1،7) دهندنسبت می و دقت پرتابکردن را به سرعت توپ پرتاب

فاوت توپ های متکردن منجر به سرعتی مختلف پرتاباهدهد که تکنیکپرتاب هندبال نشان می

های نخبه سرعت و دقت پرتاب توپ هندبالیست دررا هایی ( تفاوت11) و همکاران 1د. بایوسنشومی

ه پرتاب نسبت ب حین دویدنپرتاب ایستاده درترین پرتاب مربوط به نشان دادند که سریعیونانی 

بازیکنان تیم ملی  ( روی12مقدم و همکاران )در پژوهشی که شهبازیبود.  بدون دویدن ایستادة

انجام دادند، نشان دادند که میانگین سرعت اولیة پرتاب توپ در شوت ایران اسالمیجوانان جمهوری

( نشان 13) و همکاران 2واگنر ،همچنین. (12) گام نسبت به شوت جفت و ثابت بیشتر استسه

حین دویدن، پرتاب همراه با ترتیب مربوط به پرتاب ایستاده دردادند که بیشترین سرعت و دقت به

ایشگاهی و البته این نتایج در شرایط آزم ؛پرش، پرتاب ایستاده بدون دویدن و پرتاب چرخشی است

 است.دست آمده هتیمی و حریف ببدون حضور بازیکنان هم

جایی هحال جابرایط بازی با توپ یا بدون توپ درهای توپی در شورزشکاران بازی کههنگامی

 هایشان قرار دارند.تیمیا مانند حضور بازیکنان حریف و هماجر ای از زمینةویژههستند، تحت قیود 

تعریف  ای سیستم پیچیده رامتغیرهایی هستند که فضای مرحله 4قیود ،(1986) 3نظر نیوویلاز

اجرا است و شامل قوانین،  زمینة یف هستند. قیود تکلیف، ویژةکنند که شامل فرد، محیط و تکلمی

ی ورزشی، الگوهای مشخصی از . در اجرا(14به نقل از ) تجهیزات، حریف یا ابعاد زمین است

 اغلب ،هندبال در .(15) دنشوها و تکالیف پدیدار میبین بازیکنان، محیطبوط به هم درهای مرتعامل

کینماتیک و سرعت پرتاب  بر تواندکننده و دروازه وجود دارد که مییک حریف بین پرتاب

ثیر سرعت پرتاب تأ بر تواندحریف میدرجات مختلف حضور  ،ابراینبن بگذارد؛ثیر کننده تأحمله
                                                           
1. Bayios 

2. Wagner 

3. Newell 

4. Constraints 
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( اثر حریف 9به نقل از ) و همکاران 1گوتیرز ؛ اما(9)اند ر مطالعات بدون حریف اجرا شدهاکثبگذارد. 

های در حداکثر سرعت بین پرتابرا ثیری مطالعه کردند و هیچ تأال تیمی پرتاب پرشی هندب را بر

 و همکاران 2گارسیاریویال  های باتجربه مشاهده نکردند؛ اماپرشی با یا بدون حریف در هندبالیست

که سرعت پرتاب بدون  سال نشان دادند 18های بزرگسال و زیر ای روی هندبالیست( در مطالعه16)

، در پژوهش دیگری همچنین .بان در هر دو گروه باالتر بودبان نسبت به حضور دروازهحضور دروازه

سرعت توپ در پرتاب  ثیر درجات مختلف حریف برتأانجام دادند، ( 9یویال گارسیا و همکاران )ر که

حریف،  . در این مطالعه سه درجة نبودشد بررسیبه، آماتور و جوان های نخستلیپرشی در هندبا

نتایج نشان داد که وجود  .آزمایش شد مدافعبان و بان و وجود حریف دروازهجود حریف دروازهو

شده تنها به سرعت توپ . در مطالعات انجامدارد ثیر منفیتأسرعت توپ در هر سه گروه  حریف بر

، غفلت شده موفقیت در پرتاب دارد ثیر مهمی برمل دقت پرتاب که تأو از عااست ته شده پرداخ

بر  را چهار هدف مختلف )قیود تکلیف(پرتاب به  ( اثرهای17) 3گراود هاگدر پژوهشی،  است؛ اما

را در داری ارتباط معنا ،بررسی کرد. نتایجباتجربه  زن هایهندبالیستاجرای پرتاب )سرعت و دقت( 

داری بین میانگین سرعت و دقت پرتاب به اهداف تفاوت معنا ؛ امان ندادعت دقت نشاسر مبادلة

  مختلف وجود داشت.

یابی بدن در تعامل با مرحلة حرکتی، مستلزم هماهنگی جهتدر پایان  4تودر ورزش، تکالیف تودر

جایی اجرا هود که در انتهای جابشبه تکلیفی گفته می« توتودر». اصطالح (18)یک شیء هستند 

سمت دروازه کردن توپ بهمانند پریدن قبل از رسیدن به تختة پرش در پرش طول یا پرتاب ؛شودمی

های حرکتی در مدت اجرای مهارتهایی مانند بسکتبال، کریکت و هندبال. بعد از دویدن در ورزش

    شودهایی در راهبردهای کنترلی میمنجر به تفاوت تودر قیود تکلیف تودر در ورزش، تفاوت

دهد ها اجازه میاست که به اجراکننده 5انتظارین راهبردهای کنترلی، کنترل موردیکی از ا .(20،19)

ار کنترلی به کورا براساس ادراک ارتباط با محیطشان ایجاد کنند. این سازان زمهای همتا تنظیم

از  توضیحات نظری برگرفته. (21) دبا تغییرات غیرمنتظره سازگار شو دهد تااجراکننده اجازه می

های حرکتی که یکی از عوامل مهم اجرای مهارتشناختی این است شناسی بومدیدگاه روان

 شودگفته می «عمل -شدن ادراکجفت»ن ادراک و عمل است که در اصطالح شدن نزدیک بیجفت

نشان تکالیف حرکتی گوناگونی  عمل در اجرای -شدن ادراکهای پژوهشی، اثر جفت. در یافته(22)
                                                           
1. Gutiérrez  

2. Rivilla Garcia  

3. Gravdehaug 

4. Nested Tasks 

5. Prospective Control 
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انجام تکالیف حرکتی، اطالعات ادراکی از  ، هنگامبسیاری هایدر پژوهش. (24-22) داده شده است

ها الگوی حرکتی متفاوتی را در شد و نشان داده شد که اجراکننده ها خارجکنندهاجرا دسترس

 های پژوهشیافته. (22،23) شان بود، نشان دادندا زمانی که این اطالعات در دسترسیسه بمقا

محیطی و قیود  ةزمین های تکنیکی ازدهد که الگوی گام و جنبه( نشان می24)و همکاران  1پانتلی

 پردمی ،دود و سپسکه دونده پرش طول مسافتی را میید. زماننپذیرثیر میتو تأتودر تکلیف

آورد و تنظیم گام دست میا بهجا انجام دهد، سطح باالتری از پایداری راینکه فقط پرش درجایبه

( در پژوهشی 23) و همکاران 2پیندر ،نینگیرد. همچعمل انجام می -شدن ادراکوی براساس جفت

ن شاحرکات بدن بازانکت در ارتباط با قیود تکلیف نشان دادند که کریکتها در کریزنندهروی ضربه

تباط بین ادراک و عمل را ط اهمیت ارفقچنین شواهدی نهکنند. را با اطالعات موجود سازگار می

نیز  عامل طراحی تکالیف تجربی و جلسات تمرین مهارت دهندة اثر بالقوةند، بلکه نشاندهنشان می

های محیط، پویایی -مربوط به ارتباط مجری هایبراین، در پاسخ به سؤالهستند. افزون

های تیمی حمایت اجرایی در ورزش 4ایهمرحلهه از تکالیف نمایشی یا زیراستفاداز  3شناختیبوم

جمله ؛ ازدنها باشمرحلهند جزو این زیرنتوامی های حمله و دفاع مختلف. وضعیت(25)کنند می

های واقعی اتفاق ز موقعیتهای گروهی که در بسیاری اهای یک در مقابل یک در ورزشوضعیت

از وضعیتی در ورزش راگبی استفاده کردند که ( 26)و همکاران  5پاسوز ،برای مثال تد؛افمی

فردی دنبال درک تمایالت هماهنگی بینهب هاآن شد.دفاع نزدیک خط مواجه می ده با یککننحمله

 ( دربارة22) 6گورمن و مالونی ،ای دیگردر مطالعههای تیمی بودند. طول اجرای رقابتی ورزشدر

دادند که حضور مدافع تغییر  های ماهر نشانع بر اجرای مهارت شوت بسکتبالیستثیر دفاتأ

مقابل مدافع شوت ها درکنندهحمله کهوقتی وجود آورد.ها بهنندهکجرای شوت حملهدر ارا معناداری 

ر فضا افزایش مدت زمان پروازشان در فضا، سرعت اجرای شوت و مدت زمان حرکت توپ د ،زدندمی

ای ( در مطالعه27)و همکاران  7اورث ،همچنیندرصد کاهش یافت.  20شان تا دقت پرتاب ؛ امایافت

ه یک شدن بها هنگام نزدیکدنبال ارزیابی فشار دفاع روی سرعت دویدن آنهب هاالیستروی فوتب

دفاع یا دفاع  وجود دفاع نزدیک نسبت به نبودها نشان داد که آن توپ ساکن بودند. نتایج پژوهش

طور معناداری تأثیر شدن به توپ ثابت بهدیکهنگام نزکننده میانگین سرعت دویدن حمله ، بردور
                                                           
1. Panteli  

2. Pinder  

3. Ecological Dynamics 

4. Sub-Phases 
5. Passos  

6. Gorman & Maloney 

7. Orth  
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هنگام اجرای شدن توسط حضور دفاع و فاصلة شروع دفاع گذارد. در این پژوهش، سرعت نزدیکیم

شرایط دفاعی  دردقت پاس  نشان داد که هاآن ، نتایج مطالعة. همچنینتکلیف مقید شده بود

. داری داشتحضور مدافع کاهش معناسرعت توپ در شرایط  ؛ اماداری نداشتمختلف کاهش معنا

( 27به نقل از ) 1ساز فیجناساس فراهمبا مدل کنترل بر (27ان )اورث و همکار ژوهشهای پیافته

 . خوانی داردهم

مل مشارکت که در فهم ما از ادراک و ع ند( برای حرکاتی بود1979) 2گیببسون سازها، ایدةفراهم

حیوان و  تباطارشامل  که ندشناختی بودشناسی بومسازها مفهوم اصلی رواندارند و برای وی فراهم

در  افتد که فعاالنهادراک تنها زمانی اتفاق می ،یبسون. طبق نظر گ(15به نقل از )شدند محیط می

 شدةدر اعمال هدایتسازها (، فراهم29) اساس مدل فیجنبر .(28) سازها باشیمجوی فراهموجست

رد های کارکردی فویژگی ،های عملکنند و قابلیتبینی میهای عمل فرد را پیشبصری، قابلیت

های ممکن و ناممکن نسبت به برخی چالشکنند تا اعمال هستند که مرزهایی را تعریف می

دیگران درک سازها را هم برای خود و هم برای توانند فراهم. افراد میاز یکدیگر جدا کنندرا  محیطی

مانند  ؛حرکتی درگیر در اجرای ورزشی است -ادراکی تجربة سازها کارکردکنند و ادراک فراهم

کنند درک میآن را تجربه بهتر های بابسکتبالیستقابلیت عمل( که  حداکثر ارتفاع پرش )نوعی

(30) . 

ند ننده بتواکحمله بازیکن شود. برای اینکهجایی اجرا میهدنبال جاباغلب به ،لکردن در هندباپرتاب

و  ودشزدیک کثر سرعت به دروازه نباید با حدا ،ه باشدهنگام پرتاب توپ داشتبهترین وضعیت را 

ازیکن بین، متر از زمین جدا شود و پرتاب خود را اجرا کند؛ بنابرا ششقبل از ورود به منطقه 

سبت نضعیت وفاصله و بهترین ترین حرکتی استفاده کند تا در نزدیک ب توپ باید از رفتارهایصاح

ازیکن بین ب قرارگیریمدافعان  وظیفة ،هادر این موقعیتمتر از زمین جدا شود.  به خط شش

بسیاری  در. تکننده اسو سریع بازیکن حمله جلوگیری از پرتاب دقیق کننده و دروازه با هدفحمله

 ،یارگیری ویضعیت ویا حتی در کننده یا نزدیک به او زیاد ازحمله اع با فاصلةبازیکنان دف ،از موارد

و  دقیقیری از پرتاب کردن و ایجاد اختالل در حرکت بازیکن صاحب توپ و جلوگدنبال دفاعهب

 واند برتکننده میبه حملهنسبت  فواصل مختلفآیا وجود مدافع در  اما سمت دروازه هستند؛هبسریع 

 گذار باشد؟و دقت پرتاب توپ در هندبال تأثیرجایی و سرعت هسرعت جاب
 

 
                                                           
1. Fajens Model of Affordance-Based Control  

2. Gibson 



 1397تابستان  ،23رفتار حرکتی شماره                                                                                                   102

 پژوهش روش
تجربی مهنی ،روش پژوهشهمچنین،  است.های زمانی گروهی با سرینوع درونطرح مطالعة حاضر از

 . کاربردی است ،لحاظ هدفو به
تنها در باالترین سطح رقابت هکه نبودند  1موفق -ههای مرد نخبها شامل هندبالیستکنندهشرکت

دن در یک رویداد یا کسب شت در سطح استاندارد را )مانند برندهکسب موفقی ، بلکه تجربةکردندمی

                      ، 61/26 ± 07/4: یهندبالیست مرد )میانگین سن 14. تعداد (31) داشتندمدال( 

 های ملیسال سابقه در تیم دوحداقل  (53/84 ± 52/8و وزن:  30/184 ± 45/7قد: 

ر در لیگ برتر یعنی حضو ؛رقابت در باالترین سطح هندبال سال سابقة پنجایران و اسالمیجمهوری

های فردی انتخاب شدند. یژگیثبت و دسترس و ازطریق برگةصورت درها بهنداشتند. آرا هندبال 

، یک بازیکن کنندهعنوان بازیکنان حملهدست بهراستهندبالیست  12 ،اجرای آزمون اصلی برای

ایط یکسان و یک نفر هندبالیست مشخص و با شر دهندة ثابت در فاصلةعنوان پاسدست بهچپ

 .  ندمدافع برگزیده شد عنوان بازیکندست بهچپ

ایران )محل برگزاری مسابقات اسالمین ورزشی نیروی زمینی ارتش جمهوریها در سالهمه آزمون

ندارد برگزاری مسابقات هندبال ازجمله توپ هندبال رسمی لیگ برتر( و با استفاده از وسایل استا

شی مخصوص مسابقات استاندارد، چسب مخصوص توپ هندبال و پوشاک ورز ، دروازةسه شمارة

 ها. قبل از اجرای آزمون، آزمودنیندشدگرها( انجام وضوح بیشتر نشان )برای رسمی به رنگ تیره

نامه جهت شرکت در آزمون را تکمیل کردند. از نوارهای های فردی و رضایتهای ثبت ویژگیبرگه

شروع و خط  ةکردن مسیر حرکت بازیکنان، نقطرنگ برای مشخصاینور نقره کنندةمنعکس

ردن نقاطی روی کگرهای بازتابندة نور برای مشخصاز نشان استفاده شد. همچنین،متر محوطه شش

 مدل 2کاسیو برداری سرعت باال )شرکت. یک دوربین فیلمننده استفاده گردیدکبدن بازیکنان حمله

بت حرکت ث هرتز برای 120( با نرخ تصویربرداریساخت کشور ژاپن 12003 .آر.زد -ایکس.ای

 براین،ه شد. عالوهها قرار دادفیلمبرداری و در مسیر دویدن آن پایةکننده روی سهبازیکنان حمله

نورپردازی مسیر حرکت بازیکن  پایه و یک پروژکتور در سطح زمین براییک پروژکتور روی سه

 مدل 4باشنل شرکت)برای ثبت سرعت توپ از رادارگان ثبت سرعت . کار برده شدندکننده بهحمله

. استفاده شدثانیه  متر بر 45/0با دقت ( ساخت کشور چین تحت لیسانس آمریکا 5اسپیدستر سه
                                                           
1. Successful-Elite 

2. CASIO  
3. EX-ZR1200  

4. Bushnell  

5. Speedster III  
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ساخت  2001 .ایکس.دبلیو مدل سونیبرداری )یک دوربین فیلم ،ای ثبت دقت پرتاببرهمچنین، 

دقت امتیازدهی  ت محل دقیق مسیر پرتاب وپایه برای ثبپشت دروازه و روی سه( در کشور ژاپن

 پرتاب استفاده شد.

هنده، دپاس وی بازیکنان حمله، دفاع ردن محل قرارگیرکی مشخصبرا ،قبل از اجرای آزمون اصلی 

 ،گرهادادن نشانمحل قرارکردن برای مشخصو نیز  و رادارگان پروژکتور ،هامحل دقیق نصب دوربین

ده شداده نشان  یکارة شماز یک آزمون مقدماتی استفاده شد که تصویر شماتیک آن در شکل 

ن و ازیکناخود بکننده در فواصل مختلف و با نظر گام بازیکنان حملهاست. با اجرای مهارت سه

 متری از محوطةپنجمتری خط دروازه ) 11کننده از فاصله مربیانشان، شروع حرکت بازیکنان حمله

ده و در کننبر حرکت حمله عمود ،سرعت باال دروازه( انتخاب شد. محور نوری دوربین فیلمبرداری

کننده هن حملمراحل دوید متر از سطح زمین قرار داده شد تا تماممتری او با ارتفاع یکشش فاصلة

 شدن ازداجاز  ام آخر قبلسه گرا ) سمت دروازهریافت توپ تا بعد از پرتاب وی بهاز گام قبل از د

در  وازه ودرت دقت پرتاب نیز عمود برثب ی برایبردارمحور نوری دوربین فیلمثبت کند. زمین( 

یر ر مسدرادارگان ثبت سرعت از پشت دروازه و  ،پشت آن روی سه پایه قرار داده شد. همچنین

و برقراری طور طبیعی گام بهبرای انجام حرکت سهشد.  گیرها نگه داشتهپرتاب توسط یکی از آزمون

ر دهنده داجرای آزمون استفاده شد. پاساحل ثابت در تمام مردهندة از یک پاسپویایی حرکت، 

 ض او قرارعرکننده و درمتر از حمله چهارتقریبی  ( در فاصلةمربعمتریک ) ای مشخص شدهمنطقه

افع؛ دبدون حضور م -دفاعی مختلف برای اجرای آزمون درنظر گرفته شدند: الفشرایط  چهارگرفت. 

بازیکنان  ر. وظیفةبا حضور مدافع یارگی -ا حضور مدافع نزدیک؛ دب -ا حضور مدافع دور؛ جب -ب

اخل تدری از لوگیج . برایایجاد کنند در کار مهاجم اختالل که ممکن بودییآنجاکه تا مدافع این بود

مت چپ فع از سحضور دفاع، مداکننده، در تمام شرایط برداری با حملههنگام فیلمتصویر مدافع در

یک در دافع نزدکننده، متر از حملهمتری عقبدو در فاصلةوی نزدیک شد. مدافع دور  کننده بهحمله

و را سمت چپ ا کننده ومدافع یارگیر بدون فاصله از حملهکننده و حملهتر از متری عقبفاصلة یک

که همیشه ریطو؛ بهگرفتکننده بین توپ و مدافع قرار میحمله ،یارگیری کرد. در تمام شرایط

 کننده و توپ قرار داشت. ت به حملهتری نسبمدافع در وضعیت ضعیف

 

 
                                                           
1. SONY, Model:WX 200 
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 دهنده( و پاسه )مثلث(، مدافع )مربعکنندکنان حملهتصوير شماتیک از محل قرارگیری بازي -1 شکل

 های فیلمبرداری و رادارگانمحل قرارگیری دوربین ه( و نیز)داير

 
، در مسیر مستقیم هگیرندطرف آزمونز ارائة عالمت شروع ازکننده خواسته شد تا بعد ااز حمله

با حداکثر سرعت و دقت )با  کند،دریافت زمان توپ را از پاسور کت کند و همسمت دروازه حربه

دروازه  گام را اجرا کند و قبل از ورود به محوطةن حاکم بر ورزش هندبال( مهارت سهتوجه به قوانی

دادن با سرعت و در ارتفاع اسدهنده پپاس سمت دروازه پرتاب کند. وظیفةمتر( توپ را بهشش)خط 

از  یکسان در شرایط مختلف دفاعی بود. در شرایط حضور دفاع از مدافع خواسته شد تا بعد تقریباً

در حرکت یا  کننده بدود،سمت حملهرنده با حداکثر سرعت بهگیعالمت شروع توسط آزمون ارائة

کم بر ورزش هندبال از پرتاب وانین حاکننده ایجاد اختالل کند و با توجه به قپرتاب بازیکن حمله

اور ملی بر خطاهای یک د ،سمت دروازه جلوگیری کند. در تمام مراحل اجرای آزمونکننده بهحمله

 کننده و مدافع نظارت کامل داشت. بازیکنان حمله

در  ای قدامی فوقانی لگن سمت راسترههایی روی خار خاصده از نشانگرکننبرای ثبت حرکات حمله

دهندة نور یک نوار انعکاس ،کردناستفاده شد. برای کالیبرهداشت، برداری قرارتی که دوربین فیلمجه

مسیر حرکت نده شد که ها روی زمین چسباکنندهمتر در امتداد مسیر حرکت حمله سهطول به

 کنندهتمام مسیر حرکت حمله ،سرعت باال برداریکرد. دوربین فیلممشخص مینیز ها را کنندهحمله

هرتز پوشش 120با نرخ تصویربرداری سمت دروازه،رتاب توپ بهشروع حرکت تا پس از پ را از لحظة

دقیقه دو  ر تکلیف موردنظر را با فاصلةکننده در هر شرایط دفاعی سه باداد. هر بازیکن حملهمی

رایط کوشش در چهار ش 12هر هندبالیست  ،کلکرد؛ یعنی درمیاستراحت بین هر تکلیف اجرا 

صورت تصادفی انتخاب شدند و کن شرایط دفاعی مختلف بهداد. برای هر بازیمیدفاعی مختلف انجام 

نظر گرفته شد. آزمون طی یک هفته و در چهار دقیقه استراحت در هشتبین هر شرایط حداقل 

 سهی که بعد از اجراترتیب؛ بدینجلسه مختلف انجام شد. در هر جلسه از سه نفر آزمون گرفته شد

کوشش خود در یک شرایط را تکمیل  سهدر هر شرایط توسط یک آزمودنی، آزمودنی دوم کوشش 

اجرا  کوشش خود در شرایط دفاعی دیگر سه ،آزمودنی اول آزمودنی سوم و مجدداً ،و سپسکرد می
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 .ندکردمی

ر بر ثانیه به واحد مت ،و سپس گیری شدکیلومتر بر ساعت اندازه سرعت توپ توسط رادارگان و به

. در این (32) گیری شداندازه 1تبدیل شد. دقت پرتاب با استفاده از آزمون شوت و پاس هندبال زین

 شود که هر ناحیه دارای امتیازبخش مجزا تقسیم می نهبه  دروازه دو،شمارة مطابق شکل آزمون، 

امتیاز،  دوها امتیاز، باال و کناره سههای پایین امتیاز، گوشه چهارهای باال گوشه :است مشخصی

جایی از هافت جابجایی با استفاده از مسهسرعت جابامتیاز و پایین وسط صفر امتیاز.  یکوسط 

سمت خرین تماس پا با زمین قبل از جداشدن جهت پرتاب توپ بهآ لحظة اولین برخورد پا تا لحظة

 2کینوواافزار ها با نرمجایی محاسبه شد. تحلیل دادههحین جابو در طی شدتقسیم بر زمان  ،دروازه

  انجام شد.

 

 
 امتیازدهی ةدبال و نحوهن بندی درون دروازةتصوير شماتیک از تقسیم -2شکل

 

( از دفاع، دفاع دور، دفاع نزدیک و دفاع یارگیر د چهار سطح دفاعی مختلف )نبودبا توجه به وجو

دار صورت وجود تفاوت معناده شد و درهای تکراری استفابا اندازه 3آزمون تحلیل واریانس یک طرفه

ی آزمون تحلیل واریانس با از اجراقبل . استفاده شد 4بین شرایط مختلف، آزمون تعقیبی بونفرونی

( و s-k) 5اسمیرنوف -ها از آزمون کلموگروفداده بودن همةطبیعیهای تکراری، برای بررسی اندازه

ها هایی که فرض برابری واریانساستفاده شد. در داده 6آزمون لوین ها ازبررسی برابری واریانس برای

          ،هاتحلیل . در همة(33) استفاده شد 7گیزر -گرینهاوس تصحیح از آزمون ،دچار انحراف شد
                                                           
1. Zinn 

2. Kinovea  

3. One-Way ANOVA 
4. Bonferroni Post Hoc Test  
5.  Kolmogorov-Smirnov 
6. levin  
7. Greenhouse-Geisser  
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P ˂ 0.05 افزارمعناداری آماری استفاده شد و همة عملیات آماری با استفاده از نرمدادن برای نشان 

استفاده  20102اکسل  افزار، برای ترسیم نمودارها از نرمانجام شد. همچنین 211. اس..اس.پی.اس

 شد.
 

 نتایج

ه آزمون تحلیل واریانس با نتایج مربوط بنشان داده شده است،  سهشمارة شکل طورکه در نهما

نشان داد که تفاوت  جایی فردهمورد سرعت جابگیزر در-کراری با تصحیح گرینهاوسهای تاندازه

 . نتایج آزمون1.335,14.682(F)( = P ,8.680 = 0.007) بین شرایط مختلف دفاعی وجود داشت داریمعنا

جایی کل بدن در شرایط حضور دفاع یارگیر هتعقیبی بونفرونی نشان داد که میانگین سرعت جاب

 19/2±58/0)دفاع، حضور دفاع دور و حضور دفاع نزدیک کاهش یافته است حضورنداشتندرمقابل 

که در متر بر ثانیه (  089/2±75/0و  91/2±59/0،  94/2±56/0متر بر ثانیه به ترتیب در مقابل 

 P ,ترتیب )به ددار مشاهده شدفاع و حضور دفاع دور تفاوت معنا نداشتنحضورایط دفاع یارگیر با شر

= 0.008 P = 0.022.) 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

بدون دفاع با دفاع دور با دفاع نزدیک با دفاع یارگیر

ی
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شرایط دفاعی

بدون دفاع

با دفاع دور

با دفاع نزدیک

با دفاع یارگیر

 

 جايی در شرايط دفاعی مختلفهمیانگین سرعت جاب -3شکل
 

                                                           
1. SPSS 21  

2. Microsoft Excel 2010  
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چهار  دروپ تسرعت نگین های تکراری نشان داد که بین میاج آزمون تحلیل واریانس با اندازهنتای

. 3,33(F)( = P, 12.733 = 0.000) داشتی وجود دارمعنا آماری شرایط دفاعی مختلف تفاوت

اع میانگین سرعت توپ در شرایط حضور دف نشان داده شد، چهارشمارة شکل طورکه در همان

 دفاع، حضور دفاع دور و حضور دفاع نزدیک کاهش یافت نداشتنحضوریارگیر درمقابل 

 .( 50/24±49/1و  29/25±25/1،  62/25±95/0متر بر ثانیه به ترتیب در مقابل  72/13±1/23)

 نداشتنرحضوا در شرایط حضور دفاع یارگیر بنتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که  ،همچنین

  (.P = 0.001 ،P = 0.007ترتیب ی مشاهده شد )بهدارتفاوت معنا ،دفاع و حضور دفاع دور

 

 

 میانگین سرعت توپ در شرايط دفاعی مختلف -4لشک
 

 میانگین ه بینهای تکراری نشان داد کزمون تحلیل واریانس با اندازهمورد دقت پرتاب، نتایج آدر

                         داری وجود نداشت معناآماری دقت توپ در شرایط دفاعی مختلف تفاوت 

(0.754 = P, 0.400 = )3,33(F) . 
 

 گیرینتیجهبحث و 
تلف قیود دفاعی مخ، تحتشدهقت توپ پرتابجایی، سرعت توپ و دهحاضر، سرعت جاب در مطالعة

 . های نخبه بررسی شدنددبالیستدر هن
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 کنندهدر بازیکنان حمله ،جایی کل بدنهجاببر میانگین سرعت را ثیر قیود دفاعی تأ هاتحلیل داده

ر دفاع، حضوگین سرعت دویدن در شرایط حضورنداشتن در میانرا داری ها تغییر معنادادهنشان داد. 

در حضور مدافع یارگیر کاهش معناداری  مهاجمان دفاع دور و حضور دفاع نزدیک نشان ندادند؛ اما

به ست که کنترل سرعت دویدن هم انشان دادند که بیانگر این  شانرا در میانگین سرعت حرکت

است. در شرایط حضور مربوط کننده مدافع با حمله فاصلةقرارگیری و  محلبه حضور مدافع و هم 

دروازه، شدن به محوطة زدیککننده هنگام نبازیکنان حملهمدافع یارگیر نسبت به شرایط دیگر، 

انتظار کنند که با دیدگاه کنترل مورده وضعیت قرارگیری مدافع ایجاد میهایی را با توجه بتنظیم

دلیل وجود قیود تکلیف تواند بهتفاوت در میانگین سرعت دویدن می خوانی دارد.( هم21) 1مونتاین

های ( روی فوتبالیست27و همکاران ) اورث . در پژوهشوی متفاوت یا پیچیدگی تکلیف باشدتودرت

نگین سرعت کلی داری در میایط حضور مدافع نزدیک، تفاوت معناآموزشگاهی نیز تنها در شرا

ی در میانگین ثیر چندانتأ، حضور مدافع نزدیک نیز حاضر هشمهاجمان مشاهده شد؛ اما در پژو

اورث و  ها در پژوهشاهمیت است که آزمودنی نکته دارای اینها نداشت. سرعت کلی هندبالیست

شگاهی فعالیت و در سطح آموزداشتند ( 25/15 ± 46/0) یترمیانگین سنی پایین( 27) همکاران

در  بسیار بیشتری تجربة ،(61/26 ± 07/4میانگین سنی )با های پژوهش حاضر آزمودنی ؛ اماداشتند

های نخبه حتی در حضور مدافع نزدیک، شرایط هندبالیست که احتماالًمعناسطح ملی داشتند؛ بدین

-دهد که بازیکنان حملهها نشان میاین یافته کنند.فشار درک نمیعنوان بازیکن تحتهخود را ب

کنند؛ دریافت می های عمل وی()حضور مدافع و قابلیترا سازها کننده اطالعات مربوط به فراهم

 کنند؛را تنظیم می خود ها سرعتوجه به آنو با ت کنندفاصله و موقعیت مدافع را درک می ،نتیجهدر

 . دهدنشان میها کنندهدر حملهرا عمل  -شدن ادراکپژوهش حاضر جفت کهمعنابدین

گوتیرز و  با پژوهشدر شرایط حضور مدافع یارگیر ها کنندهنتایج مربوط به سرعت پرتاب حمله

یا بدون حریف شی با های پردر حداکثر سرعت بین پرتابرا ثیری تأکه ( 9 از نقل به همکاران )

 به ) گوتیرز و همکاران . در پژوهشخوانی ندارد، همنشان ندادندهای با تجربه حریف در هندبالیست

کننده را با پرش ملهو تنها مسیر توپ بازیکن ح گرفتمهاجم قرار می مقابل، مدافع در(9 از نقل

 ،پرتاب گیر از ابتدای دریافت توپ تا لحظةمدافع یار ،حاضر ؛ اما در پژوهشکردعمودی مختل می

ریویال  نتایج مطالعةبا  را داشت؛ اما نتایج پژوهش حاضرکننده ی در ایجاد اختالل در پرتاب حملهسع

ریویال پژوهش بان باعث کاهش سرعت توپ شد و که در آن حضور دروازه (16اران )گارسیا و همک

ثیر منفی روی سرعت پرتاب شد، بان و مدافع باعث تأ( که حضور دروازه9و همکاران )گارسیا 

شرایط مدافع در مطالعة حاضر با مطالعات ذکرشده وجود باید توجه کرد که ؛ باایندخوانی دارهم
                                                           
1. Montagne 
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افع و ثیر حضور مدتأحاضر تحت ها در پژوهشکنندهحمله ،حالهر؛ اما بهت استی متفاوحدودتا

یف )شرایط دفاعی( روی ظرفیت قیود تکل ،دیگربیانگرفتند و بهخصوص مدافع یارگیر قراربه

که حضور مدافع دور و جاییآناز ثیر گذاشت.ارتباط با هدفشان تأ برای قضاوت دربارةها کنندهحمله

 ،نشان دادندرا تأثیر کمتری  ،ردیگبیانبهداری روی سرعت پرتاب نداشتند و ر معنانزدیک تأثی

کننده، یجاد اختالل بیشتر در اجرای حملهدلیل امدافع یارگیر بهتوان نتیجه گرفت که اثر می

که پتانسیل معناتری را در سرعت پرتاب درطول اجرا ایجاد کردند؛ بدینتغییرات بیشتر یا بزرگ

در مطالعات  وی با مهاجم بستگی دارد. وص فاصلةخصو به رای ایجاد اختالل به حضور اوب مدافع

حاضر نتایج و دقت در پژوهش  رعتبودن بررسی سزمانهم قبلی سرعت پرتاب بررسی شد؛ اما

دقت  داری بین شرایط دفاعی مختلف درحاضر هیچ تفاوت معنا د. در پژوهششان دانرا تری جالب

ها در حضور مدافع یارگیر کنندهلهتوان نتیجه گرفت که حممیداده نشد؛ بنابراین، پرتاب نشان 

شان کم ولی دقت پرتاب ؛رعت توپ کاهش یابدسکه دهند دقت کردند و ترجیح می ت را هزینةسرع

 نشود تا بهترین نتیجه را بگیرند.

م بینایی در بازیکنان ای تنظید که راهبردهکنحاضر از این فرضیه حمایت می های پژوهشیافته

یعنی  ؛توحضور مدافع و انجام اعمال تودر سمت دروازه با توجه بهنگام حرکت بههندبال ه نخبة

د. تفاوت در نکنسمت دروازه، تغییر میو پرتاب به گامویدن، دریافت توپ، اجرای حرکت سهد

نظر ادراکی، نقطه . از(34) های محیطی مختلف نسبت داده شودتواند به زمینهالگوهای حرکتی می

ارتباط فضایشان با هدف  ا برای قضاوت دربارةهکنندهتواند روی ظرفیت مشاهدهمحیط اطراف می

های اجرای مهارت ی محیط اطرافشان برهادرک افراد از ویژگی ،نتیجهو در (35) گذاردبثیر تأ

عنوان فاعی بهددهد که چگونه قیود حاضر نشان می ، نتایج پژوهشهمچنینگذارد. حرکتی تأثیر می

 ترل بینایی در رفتارهاید برای تعیین ماهیت راهبردهای کننتوانمی شناختی مهمیکی از قیود بوم

د دفاعی کننده در هندبال حرکاتشان را با توجه به قیوو چگونه بازیکنان حمله شونداستفاده حرکتی 

 ند. کنشدن از زمین برای پرتاب تنظیم میو در فواصل مختلف تا لحظة جدا

ستکاری تو ددرهنگام اجرای حرکات توی را توانند متغیرهای ادراکی مختلفمی ، پژوهشگراننهایتدر

شکل  رکتیح ای کنترلی را در تکالیفد راهبردهنتوانا بفهمند که چگونه قیود مختلف میکنند ت

ای رهفتاتکاری کنند تا رتوانند قیود تکلیف، محیط و فردی را دسمربیان می ند. همچنین،ده

  فشار قرار دهند.ا تسهیل کنند یا تحتمدت تمرینات هندبال رحرکتی در
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 تشکر و قدردانی

ام ایران برای انجاسالمیئوالن فدراسیون هندبال جمهوریمراتب تشکر خود را از مس پژوهشگران

نی میروی زربیان باشگاه نیعامل و مهای زیرمجموعة خود، مدیرهماهنگی با بازیکنان و باشگاه

ز ها و نیان و زمان مناسب جهت اجرای آزمونمک ایران برای دراختیارگذاشتناسالمیجمهوری

 دارند.نده در این پژوهش اعالم میکنورزشکاران شرکتهمکاری 
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Abstract 
Behavioral studies in team sports is typically constrained by dynamic factors, 

such as positioning of defenders for interception. In this study were captured 

data from the movement velocity with high speed camera, throwing velocity 

with sports radar gun and throwing accuracy of 12 elite handball players under 

defensive constraints (defender- absent, defender-far, defender-near, and 

defender pairing). ANOVA with repeated measures and Bonferroni post hoc test 

was used to analyze effects of these constraints on gait and throwing parameters 

(P<0.05). The results revealed significant differences in overall mean horizontal 

velocity (F(1.335,14.682) = 8.680, P = 0.007 ) and mean ball velocity ( F(3,33) = 

12.733, P = 0.000 ) but there was no significant differences in mean ball 

accuracy ( F(3,33) = 0.400 , P = 0.754 ). When defender was closer to the attacker, 

mean movement velocity and throwing velocity was shown more decrease. 

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. Also, findings suggest that the 

technical aspects of the running and throwing in handball can affect by nested 

tasks constraints. 
 

Keywords: Throwing, Perception-Action Coupling, Ecological Constraints, 

Handball 
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