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سازی شده دفاع  گانه شبیه های سه بینی و رفتار جستجوی بینایی بازیکنان هندبال در موقعیت  مقایسه دقت پیش

 مقطعی هندبال: مطالعه
 

 3، صادق نصری2صالح رفیعی، 1زهرا نزاکت الحسینی

 

 چکیده

 یو رفتار جستجو ینیب شیدقت پ سهی. هدف از انجام پژوهش حاضر، مقاشود یها م در ورزش فیحرکات حر ینیب شیمنجر به پ ،یینایب یجستجو ندیفرا :مقدمه

 .دفاع بود تیهندبال در سه موقع کنانیباز یینایب

شرکت نمودند که به روش هدفمند انتخاب سال  61تا  61نفر از بازیکنان هندبال تیم ملی جوانان و پیشگامان اصفهان با دامنه سنی  22در این مطالعه،  ها: روشمواد و 

هندبال این سه موقعیت از ( ضبط گردید. سپس بازیکنان 3×  3، 2×  2، 6×  6های مختلف بازی توسط پژوهشگر در سه موقعیت ) هایی از موقعیت شدند. ابتدا فیلم

پاس( به صورت شفاهی توسط  -شوت -بینی بازیکنان در مورد نتیجه موقعیت توپ )فینت دفاع را با عینک ردیابی بینایی مشاهده کردند و پیش -وضعیت حمله

و آزمون تعقیبی  Repeated measures ANOVA  از آزمونها با استفاده  ها با استفاده از عینک ردیابی بینایی ثبت شد. داده پژوهشگر و رفتار جستجوی بینایی آن

Bonferroni مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

ها  بینی، تعداد و مدت تثبیت (. پیشP=  226/2های بینایی بازیکنان ماهر در سه موقعیت وجود داشت ) بینی، تعداد و مدت کل تثبیت داری در پیش اختالف معنی :ها یافته

 .کردند (. همچنین، بازیکنان برای تشخیص موقعیت به مناطق سر، تنه و دست بازیکن حریف توجه میP=  226/2بهتر از دو موقعیت دیگر بود ) 3×  3در موقعیت 

 یا ینهبر اطالعات زم ،6×  6و  2×  2های  نسبت به موقعیت 3×  3در موقعیت  مهاجم یکنباز یالگو یصو تشخ ینیب یشپ یمدافع برا یها یستهندبال گیری: نتیجه

 .باشد بهتر از دو موقعیت دیگر برای بازیکن قابل تشخیص می 3×  3همچنین، رفتار جستجوی بینایی در موقعیت  .دکنن میتمرکز  و کینماتیک بازیکن مهاجم

 بینی؛ رفتار جستجوی بینایی؛ ورزشکار؛ هندبال؛ موقعیت دفاع مهارت پیش ها: کلید واژه

 

گانه  های سه بینی و رفتار جستجوی بینایی بازیکنان هندبال در موقعیت  مقایسه دقت پیش .صادق ی، نصرصالح یعی، رفزهرا ینیالحسنزاکت  ارجاع:

 .22-31 :16؛ 1399ی پژوهش در علوم توانبخش. مقطعی سازی شده دفاع هندبال: مطالعه شبیه

 

 41/4/4933تاریخ چاپ:  41/4/4933تاریخ پذیرش:  41/44/4931تاریخ دریافت: 

 

 مقدمه
بینی رویدادهای آینده بر اساس اتفاقات  های ادراکی مهم، پیش مهارتیکی از 

بینی مقاصد حریف و تنظیم یک پاسخ  در واقع، پیش (.1)باشد  قبل از عمل می
( و استراتژیک Tacticمناسب بر اساس مفاد موجود و مالحظات تاکتیکی )

(Strategy از اجرای کلیدی و مهم عملکرد بر اساس اطالعات و تجارب )
، (2)( Ball sportsهای توپی ) ها به ویژه ورزش ورزشگذشته، در بسیاری از 

  (.3، 2)( است Racket sports( و راکتی )Team sportsتیمی )
بینی بزند، انجام  زمانی که فرد در طی یک مسابقه قرار است دست به پیش

ای  بینی درست اهمیت دارد. بدین منظور فرد باید بتواند از اطالعات زمینه یک پیش
لیف استفاده کند و اگر این اطالعات را درست و دقیق شناسایی کند، محیط و تک

بینی  تواند نتیجه اجرا هرچه باشد )به طور مثال شوت یا پاس و...( را دقیق پیش می
بینی خود را ارتقا و بهبود دهد و  تواند پیش کند و در طی تمرینات مختلف حتی می

، تا زمانی که بازیکن این اطالعات بینی خود بکاهد. در واقع از درصد خطا در پیش
زمینه اجرا را از محیط اجرا و فرد مجری و تکلیف مورد نظر به دست نیاورد قادر به 

بینی  های باز و بسته پیش توان در مهارت بینی نخواهد بود. بر این اساس، می پیش
آوردند. در را با بازیکنان تمرین کرد تا بتوانند مهارت الزم را برای آن به دست 

های بسته به دلیل وجود ثبات در مهارت، تمرین کردن و ارتقا دادن  مهارت
محیط، »های باز به دلیل تغییر سه مؤلفه  بینی بسیار آسان است، اما در مهارت پیش

های مختلف انجام گیرد تا به تدریج تردید فرد  ، باید تمرین به مدل«فرد و تکلیف
های احتمالی اشتباه کاهش یابد. در طی این فرایند  در انتخاب پاسخ و تعداد پاسخ
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گیرد که در عمل عدم اطمینان از نوع واقعه یا زمان رویداد را کاهش  بازیکن یاد می
دهد. به طور مثال زمانی که قرار است مربی پاس ساعد والیبال را آموزش دهد، 

کند. هرچه  می فرستند و به او اعالم ابتدا مربی پاس را مستقیم روی دست فرد می
فرستند و باز  کند، پاس را به سمت چپ و راست و جلو و عقب می فرد پیشرفت می

کند تا از روی نوع و نحوه پاس و نوع حرکت دست و بدن  هم به او اعالم می
کند به  مجری، فرد اطالعات الزم را به دست آورد و در انتها دیگر مربی اعالم نمی

جری با توجه به اطالعات به دست آورده از دهد و فرد م کدام سمت پاس می
بینی را  تمرینات قبلی و نوع و نحوه ارسال توپ و نوع و نحوه حرکت بدن فرد، پیش

ای  نماید. در نتیجه، اگر اطالعات زمینه دهد و برای دریاف توپ اقدام می انجام می
فرد  بینی ها تمرکز شود توسط بازیکن درست انتخاب شود، پیش که باید روی آن

جا در برابر آنچه قرار است  العمل به تواند عکس بخش خواهد بود و فرد می  رضایت
روی دهد، طراحی کند. بنابراین، عملکرد بازیکن در مسابقه بهتر خواهد بود، اما اگر 

دهد و در  بینی غلطی ارایه می ای را درست تشخیص ندهد، پیش فرد اطالعات زمینه
 . شود می نتیجه، اجرا با شکست مواجه

( Time uncertaintyبال و راگبی با عدم قطعیت زمان ) گیرهای سافت توپ
رو هستند. به عبارت دیگر، بازیکن شیء در حال نزدیک شدن را پیوسته  روبه
 یابد و عدم قطعیت فضایی  بیند و عدم قطعیت زمان کاهش می می

(Spatial uncertaintyدر ایجاد نیاز به پیش ) (.5، 6) کند می بینی نقش بازی 
بینی نمایند  توانند رفتارهای حریف را پیش ها با تکیه بر این دانش خود می آن

بینی رویدادهای در حال  بینی ادراکی به توانایی اجراکننده برای پیش (. پیش2)
(. 1شود ) ( اطالق میDitailed informationوقوع بر اساس اطالعات جزیی )
ای موجود در زمینه عملکرد وجود  قالب نشانه این اطالعات به طور معمول در

بینی عملکردهای حریف ضروری است تا به ورزشکار  (. توانایی پیش1دارند )
اجازه دهد که حداکثر زمان را برای انتخاب و اجرای مناسب در اختیار داشته باشد 

ورزشکاران ماهر قادر هستند که قبل از انجام حرکات مانند تماس توپ و  .(7)
کت و یا تماس توپ با پا و تماس شمشیر با بدن، حرکات حریف را با استفاده را

با وجود اهمیت (. 8-11) بینی کنند های آنان پیش از اطالعات بینایی حرکت
ادراکی  -های بینایی بینی در موفقیت عملکرد، این مقوله هنوز از جمله حوزه پیش

 (.7صورت گرفته است )رفتار حرکتی است که تحقیقات کمتری درباره آن 

فرایند جستجوی بینایی شامل استفاده از بینایی برای کسب اطالعات از 
های مهمی را که بر سه بخش فرایند  (. جستجوی بینایی، نشانه11محیط است )

انتخاب عمل، »کند. این سه بخش شامل  گذارند، انتخاب می کنترل عمل اثر می
(. دستگاه 2باشد ) می« دی شروع عملبن محدود نمودن عمل انتخاب شده، زمان

بینایی با اثرگذاری بر این فرایندها، امکان آمادگی فرد و شروع عمل را منطبق با 
(، حرکات جهشی و سریع Saccades(. ساکادها )1سازد ) مقتضیات اجرا میسر می

های  هزارم ثانیه بین موقعیت 111 چشم هستند که توجه بینایی را در زمانی کمتر از
این حرکات با تأخیر کوتاهی نسبت به محرک وارد (. 12) کنند جا می مختلف جابه

هد و در طی این حرکات، پردازش د شده، چشم را به طرف محرک حرکت می
افراد ماهر درک بهتری از منابع اطالعاتی در (. 5شود ) اطالعات سرکوب می

مانی هستند که تصویر های ز ها دوره (. تثبیت9دسترس برای اجرای عملکرد دارند )
 . (3شود ) بینایی روی حفره چشم برای کسب اطالعات الزم، ثابت نگهداشته می

ها از نظر ترتیب، موقعیت، مدت و  در بررسی رفتار جستجوی بینایی، تثبیت
کند،  تعداد برای پی بردن به این که اجراکننده چگونه و به چه اطالعاتی توجه می

ها به عنوان مالک تبحر در  های ورزشی، تثبیت در مهارت (.13)اهمیت زیادی دارد 

(. مدت دوره تثبیت، نشان دهنده اهمیت نسبی و 13شوند ) ورزشکاران شناخته می
. موقعیت تثبیت به عنوان (13)باشد  کننده می پیچیدگی منطقه نمایش برای مشاهده

مورد توجه گیری و مناطق  های مهم استفاده شده در تصمیم بازتابی از نشانه
کننده نیازهای پردازش  ها، منعکس (؛ در حالی که تعداد تثبیت12ورزشکار است )

کنند که  برخی محققان بیان می(. 15)رود  اطالعات برای اجراکننده به شمار می
گیری دقیق  بینی و یا تصمیم رفتار جستجوی بینایی افراد ماهر که منجر به پیش

 صاحب بازیکن روی بر تر کوتاه زمان با و بیشتر های تثبیت تعدادشود، حاصل  می
های کمتر با زمان بیشتر بر روی فرد یا توپ  ( و یا تعداد تثبیت16)در فوتبال  توپ

 (. 9، 17در کریکت و فوتبال است )
بانان  بینی و رفتار جستجوی بینایی دروازه های اندکی روی دقت پیش پژوهش

در شرایط باز (. 18، 19صورت گرفته است )هندبالیست در هنگام اجرای پنالتی 
دفاع بازی را تماشا  -کنندگان الگوی موقعیت حمله ورزشی مانند زمانی که شرکت

های مربوط و غیر مربوط در  کنند، بازیکنان مدافع در برابر تعداد زیادی نشانه می
و گیرند و باید نوع حرکت  حرکت برای دفاع کردن نسبت به بازیکن حمله قرار می

بر اساس . موقع و به درستی شناسایی کنند قصد و نیت بازیکن مهاجم را به
رسد مطالعات کمی در رابطه با جستجوی بینایی  های صورت گرفته، به نظر می بررسی

های دفاعی  در این شرایط انجام شده؛ در حالی که تحقیقی در هندبال در موقعیت
م پژوهش حاضر این بود که آیا دقت صورت نگرفته است. بر این اساس، هدف از انجا

های مختلف متفاوت  بینی و رفتار جستجوی بینایی بازیکنان هندبال در موقعیت پیش
 باشد؟ است؟ و اگر تفاوتی وجود دارد، این تفاوت در کدام موقعیت بیشتر می

 

 ها مواد و روش
بینی بازیکنان هندبال در سه موقعیت  در این مطالعه شبه تجربی و مقطعی، پیش

 سال با هم مقایسه گردید. تحقیق در فصل مسابقه در 3 × 3و  2 × 2، 1 × 1
موضوع به اطالع مربی تیم . و در هیأت هندبال استان اصفهان انجام شد 1398

ملی رسید و پس از فراخوان مربی تیم ملی، از بین بازیکنان ماهر هندبال که 
سال  19تا  16عضو تیم ملی جوانان و پیشگامان اصفهان در محدوده سنی 

 .بودند، بازیکنان به صورت هدفمند در دسترس انتخاب شدند
 ملی تیم و جوانان یگل سطح در مرد 21کننده،  تعداد کل داوطلبان شرکت

با توجه به این که در اصفهان برطبق فراخوان تعداد بازیکن جوانان در سطح . بود
گیری به صورت در دسترس انجام  لیگ و ملی به همین تعداد محدود بود، نمونه

آهن  شد. این تعداد، ترکیب سه تیم جوانان پیشگامان و تیم ملی جوانان و ذوب
ان تیم سپاهان به دلیل عدم اجازه همکاری از طرف اصفهان بودند و بازیکن

 باشگاه، در پژوهش شرکت نکردند. 
 همه اصفهان، استان در نمونه حجم بودن محدود و بودن ماهر دلیل به

متخصص  پزشک تأیید و بررسی مورد بینایی و جسمانی سالمت نظر از بازیکنان
 هندبال رشته در فعالیت سال 8 سابقه حداقل کننده شرکت افراد. گرفتند قرار بینایی

بازیکنان دارای تمرینات . را داشتند هندبال ملی تیم و لیگ مسابقات در شرکت و
بودند. بازیکنانی توسط سه مربی هندبال مورد ( سه جلسه در هفته) منظم هفتگی

تری نسبت به دیگر  های موفق ها و شوت تأیید قرار گرفتند که در لیگ تعداد پاس
ها به صورت آگاهانه و با رضایت کامل در مطالعه  کلیه آزمودنی. داشتندبازیکنان 

های  پیش از شروع تحقیق، کد اخالق از سازمان اخالق در پژوهش .شرکت نمودند
 .زیستی پزشکی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی اخذ گردید

ها در پژوهش حاضر، از یک  رفتار جستجوی بینایی آزمودنی بررسیبرای 
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 ,Pupil Core Eye Tracking, Pupil Lab, Berlin)عینک ردیاب بینایی 

Germany هرتز  61( استفاده شد که نقطه خیرگی در هر لحظه را با فرکانس
های به دست آمده از طریق کابل به صورت  کرد. داده فریم در ثانیه( ثبت می 61)

 تغییرات و حرکات ثبت منظور به. نوار ویدئویی به یک کامپیوتر منتقل گردید
 ,Pupil Capture X64- V1.15- 65-ga7c4fdb, Pupil Labافزار ) از نرم چشم،

Berlin, Germanyها از  های ثبت شده و پخش داده ( و جهت تحلیل داده
 ,Pupil Player X64- V1.15- 65-ga7c4fdb, Pupil Lab, Berlinافزار ) نرم

Germany) مطالعه حاضر، در شده استفاده بینایی ردیاب دستگاه. شد استفاده 
مناطقی بر روی بدن بازیکن یا توپ ) تعداد، مکان همچون هایی داده ثبت توانایی

کند و بر طبق آن منطقه نتیجه حرکت را  کننده به آن نگاه می که شرکت
تری را  کند. هرچه بازیکن دارای تجربه بیشتری باشد، مکان صحیح بینی می پیش

 8شناسایی مکان مورد عالقه بازیکنان در تحقیق حاضر،  برای. کند انتخاب می
منطقه سر، تنه، دست، کمر، ران تا زانو، زانو تا مچ پا، توپ، ضربه پا به عقب در 

 ها را دارا بود.  و مدت تثبیت (نظر گرفته شد
کلیپ در سه موقعیت  15کلیپ ضبط شده،  211 در تحقیق حاضر، از بین

 (، و سه در سه 2×  2(، دو در دو )1×  1یک ) سازی شده یک در دفاعی شبیه
جلسه فیلمبرداری، هر جلسه شش ( انتخاب شد که توسط پژوهشگر طی 3×  3)

 Sony, Exmor R 18.2 MEGAسونی ) با استفاده از دوربین یک ساعت،

PIXELS Optical SteadyShot DSC-WX100 3.6v, Kōnan, Minato, 

Tokyo رو )دوربین در نقش مدافع  مگاپیکسل از زاویه روبه 21( با وضوح تصویر
وسط بود( تهیه گردید. سه مربی هندبال )مربی تیم ملی جوانان ایران، تیم ملی 

ها را به صورت جداگانه  هندبال ساحلی ایران و مربی تیم ملی ایران( کلیپ
مشاهده کردند و اگر کلیپی تکراری یا از هدف پژوهش دور بود، حذف شد و 

کلیپ با نظر آنان مبنی بر این که آیا  15و  پ دیگری جایگزین آن کلیپ شدکلی
ها،  کند یا نه؟ تهیه گردید. هنگام ضبط کلیپ ها شرایط واقعی را تداعی می کلیپ

دوربین توسط پژوهشگر بر روی خط چهار متر هندبال نصب شد تا تصویر به 
صورت کامل قابل به  متر شش دست آمده از خط شش متر و محدوده دفاعی و

ها همه به واسطه تکنیک انسداد زمانی در نقطه بحرانی  مشاهده باشد. این کلیپ
به طور مثال در شروع پاس، شوت یا در شروع یا حین فینت زدن، قطع گردید. 

 ,VidtrimPro (Video Editor v2.6.1, Goseetافزار  بدین منظور از نرم

Steinhausen, Switzerland ها  ها و برابر کردن زمان کلیپ فیلم( جهت بریدن
ها در سه موقعیت فیلمبرداری توسط بازیکنان تیم ملی  استفاده شد. تکنیک

هندبال ایران )بازیکنانی که در تست حضور نداشتند(، انجام شد. سپس با استفاده 
کنندگان قرار  متر در مقابل شرکت 2×  3از یک ویدئو پروژکتور شارپ و پرده 

کننده به صورت انفرادی و با وقت قبلی در اتقاق کنفرانس  شرکتگرفت. هر 
ها را به صورت تصادفی مشاهده  هیأت هندبال استان اصفهان حاضر شد و کلیپ

کرد. صندلی فرد در فاصله سه متری از پرده و بر اساس قد بازیکن قابل تنظیم 
رخواست گردید شدن بود. سر فرد کامالً به پشتی صندلی قرار داده شد و از وی د

 (.1که سر ثابت نگه داشته شود )شکل 
بر روی صورت بازیکن عینک ردیاب بینایی قرار داشت. در موقعیت یک در 
برابر یک، بازیکن حمله به سمت دوربین )مدافع( که در پست دفاع وسط بود، 

آمد و حمله به یکی از انواع فینت )پای مخالف، همراه با چرخش، دوطرفه،  می
در موقعیت دو در برابر دو، دوربین در نقش  گردید. فق( یا شوت ختم میپای موا

کننده در  دفاع وسط همراه با یک نفر مدافع در سمت چپ قرار داشت و دو حمله
 روی دوربین و مدافع دیگر قرار داشتند. روبه

 
ها.نحوهقرارگرفتنفردبرایتماشایکلیپ1شکل

 
رسید. در موقعیت سه در برابر سه،  میحرکت در جلوی دوربین به پایان 

دوربین در دفاع وسط قرار داشت و دو بازیکن در سمت چپ و راست دوربین به 
کنندگان در مقابل هر فرد و دوربین قرار  عنوان بازیکنان مدافع قرار داشتند، حمله

 های فینت  ( به یکی از موقعیت3×  3، 2×  2)داشتند. حمله در دو موقعیت 
پاس خاتمه  -شوت، فینت -فینت(، شوت زدن، پاس دادن یا ترکیب فینت)انواع 

یافت. قبل از انجام آزمایش، نحوه آزمایش به صورت تئوری و عملی به طور  می
های  کنندگان توضیح داده شد و سه کوشش به عنوان کوشش کامل برای شرکت

تاه و در حدود کلیپ بسیار کو 15آشنایی قبل از آزمایش از آنان گرفته شد. زمان 
 2 ثانیه، در موقعیت 11، 3 × 3 ثانیه بر حسب نوع موقعیت )در موقعیت 11 تا 2
چهارثانیه( بود. پس از اتمام هر  1 × 1 ، شش تا هشت ثانیه و در موقعیت2 ×

بینی خود را به صورت شفاهی بیان نمود که توسط پژوهشگر  کلیپ، بازیکن پیش
برای بازیکنان پخش گردید. بین هر تصادفی  صورتها به  کلیپ .ثبت شد
بینی  دهی به پیش ثانیه به بازیکن استراحت داده شد. روش نمره 11کوشش 

 بینی پیش: گیری اشتباه، نمره یک نمره صفر: تصمیم»کنندگان به صورت  شرکت
نمره دو: کارانه و  محافظه به صورت موقعیت انتخاب ،51/51موفقیت احتمال با

 بود.« بینی صحیح پیش

بندی اطالعات، میانگین، انحراف معیار و  از آمار توصیفی به منظور دسته
 Repeated measures ANOVA  تنظیم جداول استفاده گردید. سپس از آزمون

دوی شرایط مختلف دفاع،  به  جهت مقایسه دو  Bonferroniآزمون تعقیبی  و
 نسبت به  2×  2و همچنین، شرایط  1×  1و  2 × 2نسبت به  3 × 3شرایط 

مورد  Shapiro-Wilkها نیز با استفاده از آزمون  توزیع داده استفاده شد. 1×  1
  21نسخه  SPSSافزار  ها در نرم بررسی قرار گرفت. در نهایت، داده

(version 20, IBM Corporation, Armonk, NY تجزیه و تحلیل ) .گردید
15/1> P گرفته شدداری داده ها در نظر  به عنوان سطح معنی. 
 

 ها یافته
های مورد بررسی از توزیع نرمال پیروی  نشان داد که داده Shapiro-Wilkنتایج آزمون 

 سال، 51/17 ± 32/3هندبالیست مرد با میانگین سنی  21(. P > 15/1کند ) می

کیلوگرم  15/73 ± 21/3متر و میانگین وزن  سانتی 11/185 ± 63/2میانگین قد 

سال سابقه ورزشی بودند.  21/9 ± 21/2ها دارای  در مطالعه شرکت نمودند. نمونه
 کنندگان،  ( مشارکتBMIیا  Body mass indexمیزان شاخص توده بدنی )

 کیلوگرم بر مترمربع بود. 21/23 ± 22/11
های  تعداد و مدت تثبیتو اشتباه و  51-51های درست،  بینی تعداد پیش

 ارایه شده است. 1گانه دفاع در جدول  های سه بینایی به تفکیک موقعیت
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گانهدفاعهایسههایبیناییبهتفکیکموقعیتواشتباهوتعدادومدتتثبیت05-05هایدرست،بینیمیزانپیش.1جدول

(ثانیه)بیناییهایتثبیتمدت(درصد)بیناییهایتثبیتبینیپیشانواعبررسیموردموقعیت

انحرافمعیار(±)میانگین (درصد)اشتباه(درصد)05-05(درصد)درست

4 × 4  41 1 14 11 11/11 ± 14/1311 

1 × 1 94 14 11 11 11/11 ± 14/3114 

9 × 9 11 11 44 14 99/14 ± 44/44111 

 11/11331 ± 11/11 444 444 444 444 کل

 
های بینایی روی مناطق مختلف بدن بازیکن و توپ  تعداد و مدت تثبیت

 گزارش شده است. 2در جدول گانه  های سه برای هر یک از موقعیت
 و تعداد بینی، پیش برای Repeated measures ANOVA آزمون نتایج

 سه این داد که نشان دفاع مختلف شرایط در یبینایی های تثبیت کل زمان مدت
 با یکدیگر داشتند که داری معنی تفاوت بررسی مورد متغیرهای تمام در موقعیت

 تعداد بینی، پیش بر دفاع شرایط اصلی اثرMauchly (15/1 < P ) کرویت فرض
 (.3 جدول) بود دار معنی بینایی های تثبیت کل زمان مدت و

دوی شرایط  به   های دو مقایسهنیز به منظور  Bonferroniنتایج آزمون 
  3 × 3بینی به ترتیب در شرایط  مختلف دفاع نشان داد که عملکرد پیش

به طور  1×  1نسبت به  2×  2و همچنین، شرایط  1×  1و  2 × 2نسبت به 
( و تعداد و مدت زمان کل تثبیت بینایی به طور P=  111/1داری بهتر ) معنی
برای  P=  121/1برای تعداد و  P=  131/1 داری بیشتر بود )به ترتیب معنی

 (.2مدت تثبیت( )جدول 
 

 بحث
بینی و رفتار جستجوی بینایی  هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه دقت پیش

بود. تفاوت  3×  3و  2×  2، 1×  1بازیکنان هندبال در سه موقعیت دفاعی 
بینی بازیکنان هندبال در مقایسه سه موقعیت وجود  داری در دقت پیش معنی

بود. بازیکنان  1×  1و  2×  2های  بهتر از موقعیت 3×  3داشت و در موقعیت 
ای و سطح تجربه باالی  ماهر احتماالً با توجه به سطح دانش اخباری و رویه

دفاع و انجام  -های مختلف حمله شرکت در مسابقات و قرار گرفتن در موقعیت
های  بینی پیش 3×  3(، در موقعیت 19دفاع ) -های گروهی حمله کتیکتا

 دهند.  تری ارایه می دقیق
که بر روی های تحقیقاتی  نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر با یافته

و  3×  3های مختلف  بینی و جستجوی بینایی بازیکنان فوتبال در موقعیت پیش
و همچنین، در بررسی ادراک بینایی و انتخاب  (19) انجام گرفت 1×  1

بینی فضایی و زمانی بازیکنان  (، پیش11های بینایی در پنج مهارت ) نشانه
(، تفاوت 22بال ) (، استراتژی جستجوی بینایی بازیکنان بیس21، 21کریکت )

بانان هندبال در دو  بینی بینایی انواع شوت پنالتی در دروازه مهارت در پیش
بینی در بازیکنان هندبال  (، جستجوی بینایی و سطح مهارت و پیش18)موقعیت 

( 23بینی و جستجوی بینایی سرویس بلند بازیکنان بدمینتون ) ( و رفتار پیش2)
بینی  ها افراد ماهر پیش انجام گرفته بود، همسو بود. در تمام این پژوهش

رفتار جستجوی بینایی بینی و  ای که مهارت پیش تری داشتند. نتایج مطالعه دقیق
(، با 22را مورد بررسی قرار داد ) 1×  1و  3×  3بازیکنان بسکتبال در موقعیت 

های تحقیق حاضر همخوانی نداشت. شاید علت این اختالف، تفاوت در  یافته
 های دو مطالعه باشد.  ای بودن نمونه سطح تجربه و حرفه

 
گانههایسههایبیناییرویمناطقمختلفبدنبازیکنوتوپبرایهریکازموقعیتتعدادومدتتثبیت.2جدول

موقعیتموردبررسییپارامترموردبررسیمحلموردبررس

کل3×23×12×1

 توپ
 444 94 13 14 (درصد) تثبیت

 44/4111 ± 34/41 11/111 ± 11/11 44/111 ± 19/11 19/141 ± 11/11 (ثانیه) مدت تثبیت

 زانو تا مچ پا
 444 3 99 11 (درصد) تثبیت

 13/141 ± 11/41 11/14 ± 91/11 11/191 ± 13/11 11/131 ± 14/14 (ثانیه) مدت تثبیت

 ران تا زانو
 444 44 91 11 (درصد) تثبیت

 94/4419 ± 14/41 14/411 ± 39/14 91/193 ± 11/11 11/111 ± 44/11 (ثانیه) مدت تثبیت

 کمر
 444 11 91 14 (درصد) تثبیت

 14/1311 ± 31/91 14/134 ± 11/41 34/331 ± 41/49 41/4411 ± 14/34 (ثانیه) مدت تثبیت

 دست
 444 11 91 41 (درصد) تثبیت

 34/9311 ± 44/91 91/4111 ± 11/41 11/4111 ± 14/41 11/111 ± 41/14 (ثانیه) مدت تثبیت

 تنه
 444 91 99 99 (درصد) تثبیت

 44/1141 ± 11/11 91/4111 ± 41/41 91/4394 ± 11/41 11/1411 ± 44/41 (ثانیه) مدت تثبیت

 سر
 444 14 94 14 (درصد) تثبیت

 11/49999 ± 31/19 34/1194 ± 41/11 11/9143 ± 11/94 41/1119 ± 44/43 (ثانیه) مدت تثبیت
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دفاعمختلفشرایطدربیناییهایتثبیتکلزمانمدتوتعدادبینی،پیشبرایRepeated measures ANOVAآزموننتایج.3جدول

PPartial eta2مقدارFآمارهآزادیدرجاتعاملهایشاخصمتغیر

 بینی )نمره( پیش
 11/4 *444/4 11/13 1 شرایط

 - - - 91 خطا

 (بینایی )فراوانی های تثبیت کل تعداد
 11/4 *444/4 14/14 1 شرایط

 - - - 91 خطا

 ثانیه( بینایی )میلی های تثبیت کل زمان مدت
 11/4 *444/4 41/14 1 شرایط

 - - - 91 خطا
 P < 151/1 سطح داری در معنی*

 
برایتعیینتفاوتبینBonferroni.نتایجآزمونتعقیبی4جدول

 گانهدفاعهایسهموقعیت

متغیر
اختالف(jدفاع)(iدفاع)

میانگین
Pمقدار

 بینی )نمره( پیش
4  ×4 1  ×1 44/1- 444/4* 

9  ×9 11/1- 444/4* 
1  ×1 9  ×9 11/1- 444/4* 

 های تثبیت کل تعداد
 (بینایی )فراوانی

4  ×4 1  ×1 14/1- 441/4* 
9  ×9 14/1- 444/4* 

1  ×1 9  ×9 14/1- 494/4* 
 کل زمان مدت

بینایی  های تثبیت
 ثانیه( )میلی

4  ×4 1  ×1 49/4191- 414/4* 
9  ×9 11/9131- 444/4* 

1  ×1 9  ×9 19/1419- 441/4* 
 P < 151/1 سطح داری در یمعن*

 
در پژوهشی که بر روی بازیکنان بسکتبال انجام گرفت، افراد به دلیل 

حرکتی رویداد در تجربه کم و نداشتن مهارت کافی، توانایی تشخیص الگوی 
حال اجرا را به دست نیاورده و نتوانسته بودند الگو را در حافظه بلندمدت خود 

. (25بود ) 3×  3بهتر از موقعیت  1×  1بینی در موقعیت  کدگذاری نمایند و پیش
بینی ادراکی بستگی زیادی به تجربیات  بر طبق نظریه پردازش اطالعات، پیش

(. مطلب کلیدی در 15شود ) بلندمدت نگهداری میگذشته دارد که در حافظه 
(. 23باشد ) بینی، توجه انتخابی و شناسایی الگو توسط بازیکن می بحث پیش

های بینایی  دهد تا برای دستیابی به نشانه توجه انتخابی به فرد این اجازه را می
 (؛ در حالی که قبل از این9های خاصی از زمینه را جستجو کند ) مربوط، قسمت

که اجرایی یا تاکتیکی صورت گیرد با شناسایی اطالعات جزیی که از محیط و 
توان الگوی حرکتی بازیکن مقابل را شناسایی و آن  آید، می افراد به دست می

بینی نمود. هرچه تجربه فرد بیشتر باشد، این شناسایی الگو  رویداد را پیش

 (. 1شود ) ی میتر تر و دقیق بینی صحیح تر است و منجر به پیش دقیق
بازیکنان ماهر ، Kintschو  Ericssonبر طبق نظریه حافظه بلندمدت 

دارای توانایی کدگذاری و بازیابی اطالعات خاص و ویژه تکلیف بر پایه یک 
های پویا نقش حافظه را  . اگرچه طرفداران سیستم(26) مجموعه ارتباطات هستند

( و فرد 27تجربه عامل مهمی است ) اند که ها پذیرفته گیرند، اما آن نادیده می
را  (Providersتواند هدف مناسبی را انتخاب کند و فراهمسازها ) بدون آن نمی

کند تا بدانیم که کدام قسمت از محیط،  (. تجربه کمک می26تشخیص دهد )

بنابراین، این . بیشترین فرصت را برای رسیدن به هدف به ما ارایه می دهد

 (.26کنیم ) ها را جستجو می قسمت
ها، تفاوت  ها( هندبالیست در رفتار جستجوی بینایی )تعداد، مدت، مکان تثبیت

ها در  ها و مدت زمان تثبیت ها مشاهده گردید. تعداد کل تثبیت داری بین موقعیت معنی
بینی یک  یکی از مسایلی که در پیشبیشتر از دو موقعیت دیگر بود.  3×  3موقعیت 

( در Auiعالقه ) مورد خاص های خت و استفاده از نشانهعملکرد مطرح است، شنا
(. نتایج پژوهش 2باشد ) های مختلف و همچنین، سطح مهارت بازیکنان می موقعیت

ای محیط  های زمینه بینی درست بر روی جستجوی نشانه حاضر دال بر بنا شدن پیش
همخوانی داشت. ( 2، 3، 8، 21، 22، 26، 27های مطالعات دیگر ) )کلیپ ها(، با یافته

کنند و  تر عمل می ( الگو، افراد ماهر سریعRecognitionدر شناخت و بازشناسایی )
در تحقیق حاضر، افراد ماهر در رفتار جستجوی (. 8دهند ) بینی انجام می تر پیش دقیق

ها را قادر به  بینایی، نگاه خود را بر مناطق با اطالعات بیشتر متمرکز کردند که آن
های ویدئویی، صفحه  ؤثرتر ساخت. شاید افراد ماهر در هنگام پخش کلیپبینی م پیش

های مربوط به عملکرد  نمایش را به طور مؤثرتر و کارامدتر برای پیدا کردن نشانه
بینی به عنوان توانایی بازیکن ماهر برای استخراج  کردند. آگاهی از پیش بررسی می

 (. 8یداد است )دار، از نتایج یک رو ای معنی اطالعات زمینه
کننده توجه  بال به مچ، ساعد و توپ پرتاب شده توسط پرتاب بازیکنان ماهر بیس

(؛ چرا 22جایی نگاه خود را در مراحل مختلف پرتاب توپ دارند ) کنند و قدرت جابه می
که بازیکنان ماهر با هر نگاه )تمرکز( خود، اطالعاتی را که بیشتر به تکلیف مرتبط 

(. در پژوهشی مشخص شد هنگامی که دست و بازوی 27کنند ) میباشد، استخراج 
بینی  کننده کریکت با تکنیک انسداد حذف نشده بود، تنها بازیکنان ماهر پیش پرتاب
انداز  های مختلف اعمال شده توسط توپ (. البته محدودیت21تری داشتند ) دقیق

د تأثیر بگذارد و برای بینی افرا تواند بر پیش )تعدیل در نوع یا برد توپ( نیز می
های  بینی قصد حریف در زمان کافی، هم سطح مهارت و هم شناخت نشانه پیش

مدافعان ماهر، اطالعات را از بازیکن صاحب (. 21، 21خاص عملکرد مورد نیاز است )
زمان به تغییرات موقعیتی بازی در  کنند؛ درحالی که به طور هم توپ برداشت می

بینی مقاصد عمل حریف،  (. یک فرد خبره برای پیش3دارند )محیط اطراف نیز نظارت 
شود، به منظور شناسایی حرکت اولیه  از اطالعات کینماتیکی که بارها و بارها انجام می

کند. در واقع، ارتباط مستقیمی بین کینماتیک حرکت حریف  بازیکن مقابل استفاده می
بینی ماهرانه با استفاده از  پیش( و 3بینی بینایی بازیکن ماهر وجود دارد ) و پیش

و   Runswick(. بر اساس نظر 28)شود  گذاری می ای پایه اطالعات کینماتیک و زمینه
ای با نتیجه نهایی  بینی موقعیت، هنگامی که اطالعات زمینه در پیش همکاران

ای  ( در مقابل، زمانی که اطالعات زمینه29گردد ) بینی تسهیل می مطابقت دارد، پیش
گیرد و در نتیجه،  نتیجه نباشند، اطالعات کینماتیکی تحت تأثیر قرار می متناسب با
 (.2، 27یابد ) بینی کاهش می دقت پیش
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 تشخیص و بینی حاضر، برای پیش های مدافع در مطالعه هندبالیست
بازیکن  دست و تنه سر، ترتیب ای به الگوی بازیکن مهاجم، بر اطالعات زمینه

، تعداد و مدت تثبیت بر روی سر 3 × 3 همچنین، در موقعیت .کردند تمرکز
 حرکت الگوی تشخیص رسد می نظر به .بازیکن بیشتر از دو موقعیت دیگر بود

دست  و تنه سر، بر تمرکز به واسطه هندبال ماهر بازیکنان انفرادی در و تیمی
 .باشد می بازیکن

 
 

 ها محدودیت
تقارن زمانی آن با فصل مسابقات بود که های تحقیق حاضر،  از جمله محدودیت

به دلیل محدودیت زمانی مجریان پژوهش قابل تغییر نبود و باعث شد دسترسی 
به کلیه بازیکنان ماهر و حضور بازیکنان شهرستانی محدود گردد. عدم کنترل 

ها در  آزمودنی  روابط شخصی و خانوادگی، حاالت هیجانی و روانی، اضطراب
های دیگر مطالعه بود. وقایع روزمره  ن از جمله محدودیتزمان انجام آزمو

زمان مانند وضعیت شغلی، تحصیلی، اجتماعی، اقتصادی، برد و باخت در  هم
ها تأثیر  ها و نظرات آن توانست روی دقت آزمودنی مسابقات قبلی و... که می

های بدنی و  داشته باشد نیز کنترل نشد. از طرف دیگر، متفاوت بودن ویژگی
ها اثرگذار باشد و نتایج را  توانست بر دقت کلی آن ای افراد می فیزیولوژی و تغذیه

 تحت تأثیر قرار دهد.
 

 پیشنهادها
با توجه به نتایج تحقیق حاضر مبنی بر ثبت رفتار جستجوی بینایی و 

های  های دفاعی، به مربیان تیم بینی بازیکنان هندبال در موقعیت پیش
های زمانی و مکانی و  که با توجه به موقعیتشود  ورزشی پیشنهاد می

ای، از نتایج رفتار جستجوی بینایی در  های دفاعی و حمله همچنین، موقعیت
ها  های مختلف بازی استفاده کنند. با توجه به این که بیشتر پژوهش پست

های مختلف به دنبال کشف رفتار  در حوزه رفتار جستجوی بینایی در ورزش
گردد که در مطالعات آینده به  انجام شده است، پیشنهاد میبینایی بازیکنان 

بررسی ارتباط بین رفتار جستجوی بینایی و الگوهای الکترومایوگرافی و 
 الکتروانسفالوگرافی پرداخته شود.

 

 گیری نتیجه
تعداد، مدت، ) بینی و رفتار جستجوی بینایی رسد که پیش به طور کلی، به نظر می

برای  .باشد بهتر از دو موقعیت دیگر می 3 × 3 موقعیتدر ( ها مکان تثبیت
به طور مثال نوع فینت، شوت و پاس، تعداد ، 3 × 3 موقعیتتشخیص نتیجه در 

همچنین، . ها در مناطق سر، تنه و دست بیشتر از دو موقعیت دیگر بود تثبیت
برای تشخیص نتیجه در مناطق سر،  3 × 3 موقعیتها در  مدت زمان تثبیت

 .تنه بیشتر از دو موقعیت دیگر بود دست و

 تشکر و قدردانی
کد  بارساله مقطع دکتری تخصصی رفتار حرکتی تحقیق حاضر برگرفته از 

، مصوب دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی IR.SSRC.1398.112اخالق 
باشد که در پژوهشگاه تربیت بدنی تنظیم گردید. بدین وسیله نویسندگان از  می

ها، دکتر پرویز  آوری داده دکتر ایوب اسدی به جهت همکاری در جمعآقایان 
احسانی مربی اسبق تیم ملی هندبال ساحلی، محسن محمدی سرپرست تیم 
پیشگامان، مهدی رهبری مربی تیم ملی نوجوانان، تیم جوانان پیشگامان 

ن آهن اصفهان که در انجام ای اصفهان، تیم ملی جوانان و بزرگساالن و تیم ذوب
 آورند. پژوهش مساعدت نمودند، تشکر و قدردانی به عمل می

 

 نویسندگان نقش
خدمات پشتیبانی و اجرایی و ، پردازی مطالعه ، طراحی و ایدهالحسینی زهرا نزاکت

ها،  آوری داده های مطالعه، جمع علمی مطالعه، فراهم کردن تجهیزات و نمونه
نوشته از نظر  ارزیابی تخصصی دستنوشته،  تحلیل و تفسیر نتایج، تنظیم دست

نوشته نهایی جهت ارسال به دفتر مجله، مسؤولیت  مفاهیم علمی، تأیید دست
حفظ یکپارچگی فرایند انجام مطالعه از آغاز تا انتشار و پاسخگویی به نظرات 

تنظیم ، صالح رفیعی، خدمات پشتیبانی و اجرایی و علمی مطالعه، داوران
نوشته از نظر مفاهیم علمی، تأیید  صی دستارزیابی تخص، نوشته دست
نوشته نهایی جهت ارسال به دفتر مجله، مسؤولیت حفظ یکپارچگی فرایند  دست

، صادق نصری، انجام مطالعه از آغاز تا انتشار و پاسخگویی به نظرات داوران
نوشته از نظر مفاهیم علمی، تأیید  ارزیابی تخصصی دست، نوشته تنظیم دست

ایی جهت ارسال به دفتر مجله، مسؤولیت حفظ یکپارچگی فرایند نوشته نه دست
 را به عهده داشتند. انجام مطالعه از آغاز تا انتشار و پاسخگویی به نظرات داوران

 

 منابع مالی
رساله  پژوهش حاضر بر اساس تحلیل اولیه بخشی از اطالعات مستخرج از

باشد که با کد اخالق  مقطع دکتری تخصصی رفتار حرکتی می
IR.SSRC.1398.112  در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی و پژوهشگاه

های اجرای طرح توسط نویسنده اول تأمین  تربیت بدنی تنظیم گردید. هزینه
ها،  ها، تحلیل و گزارش آن آوری داده جمعگردید. پژوهشگاه تربیت بدنی در 

 .اله برای انتشار اعمال نظر نداشته استنوشته و تأیید نهایی مق تنظیم دست
 

 تعارض منافع
الحسینی بودجه انجام  زهرا نزاکت .باشند نویسندگان دارای تعارض منافع نمی

مطالعات پایه مرتبط با این تحقیق را به طور شخصی تأمین نموده است و از سال 
به عنوان دانشجوی مقطع دکتری تخصصی رفتار حرکتی )گرایش کنترل  1395

 .باشد مشغول به تحصیل میآزاد اسالمی واحد تهران مرکزی حرکتی( در دانشگاه 
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Abstract 
 

Introduction: The purpose of this study is to compare the anticipation accuracy and visual search behavior of 

handball players in three different defensive positions of 1 × 1, 2 × 2, and 3 × 3. 

Materials and Methods: In this study, 20 handball players aged 16-19 from among national youth team and 

Pishgaman team of Isfahan, Iran, and were selected via purposive sampling method. At first, videos of different 

game situations were recorded by the researcher in three situations (1 × 1, 2 × 2, and 3 × 3). Then, handball players 

observed the three attack-defense positions by eye-tracking device. Then, the players’ anticipation of the outcome of 

the ball position (Fint, Shot, Pass) that was told verbally, was recorded by the researcher and the players’ visual 

search behavior was recorded by the eye-tracker. 

Results: The result of repeated measures analysis of variance (ANOVA) and Bonferroni post hoc test illustrated that 

there was a significant different in the anticipation, number, and total duration of visual fixation of the skilled players 

in the three situations. The anticipation, number, and duration of fixation in the 3 × 3 position were better than the 

two other positions (P = 0.05). The players looked at the opponent’s head, trunk, and hands for position recognition. 

Conclusion: In the present study, defensive handball players focused on the background information on the player’s 

head, trunk, and hand in order to anticipate and identify the attacking player’s pattern in position three versus three 

relative to position two versus two in position two and position one in front of one. In addition, the visual search 

behavior in position three versus three was better for the player than the other two positions. 

Keywords: Anticipation; Visual search behavior; Athlete; Handball; Defense situation 
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