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  هاي ورزشي هندبال طراحي آزمون ارزيابي ارگونوميكي مهارت

  

  2، شاديسعادتي، 1، حيدرصادقي

  

كارشناس ارشد بيومكانيك - 2، استاد تمام گروه بيومكانيك ورزشي دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه خوارزمي- 1

  ورزشي دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه خوارزمي

1. shadi_saadati@yahoo.com 

  مقدمه 

اي شدن  حرفهبه صورت  ، ورزشحوزه در  ها پيشرفتاين  .و كميت زندگي را بهبود بخشيده است كيفيت ، علمپيشرفت 

اي كه  بالقوه تهديد .شود هاي بيشتر نمايان مي و در نتيجه بروز آسيبهاي گوناگون ورزشي  رشته  ها در چهارچوب فعاليت

ارگونومي در اين بين علم  ).1(دهد مي جلوه منفي اي، حرفه سطح بخصوص در را ورزش چهره آن بروز و نيست آن از گريزي

هاي شغلي و  تواند حوزه ها با محيط تعريف شده است كه مي به معني به كار بردن علوم بشري در ارتباط با افراد يا گروه

هاي كاري و  ينه ورزش، فراغت و تفريح و نيز محيطاصول ارگونومي بطور يكسان در زم .ورزشي را تحت پوشش قرار دهد

هاي ورزشي  روشي براي ارزيابي ارگونوميكي مهارتبا مروري بر مطالعات انجام گرفته، تاكنون  ).2(كنند نظامي صدق مي

ي ارزيابي ها  بنابراين استفاده از روش. هاي شغلي بودند در حوزه فعاليت وجود نداشته و كليه روشهاي ارزيابي ارگونوميكي

سازي اجراي مهارت در محيط، ايجاد  با نگاه كيفيكار براي طراحي روش نوين ارزيابي مهارتهاي ورزشي از منظر ارگونوميكي 

هاي برخوردي بوده  ورزش هندبال ازكه  از آنجايي .ها؛ جاي تامل و بررسي دارد بيني پتانسيل بروز آسيب شرايط ايمن و پيش

، آزمون ارزيابي ارگونوميكي براي )3(آسيب زياد است بروز بازيكنان، احتمال بدني شديد هاي سوتما ها درگيري و به علت

هاي ورزشي  لذا هدف اين تحقيق، طراحي آزموني براي ارزيابي ارگونوميكي مهارت .اولين بار در اين رشته طراحي شد

  . يي ورزشكار بودها و ارتقاي عملكرد و كارا بيني پتانسيل بروز آسيب هندبال در جهت پيش

  شناسي روش

،  شوت(هندبالهاي ورزشي رايج  ، مهارت هاي ورزشي مختلف ها و رشته جامعه آماري مهارتاز درون   در اين تحقيق كاربردي،

با بررسي  .كه آسيب در آنها گزارش شده است، به عنوان نمونه آماري مورد بررسي قرار گرفت )پاس، دريبل، دريافت

هاي  ها و تكيه بر ويژگي موجود در ارزيابي ارگونوميكي مشاغل، عوامل ارگونوميكي تاثيرگذار در بروز آسيبهاي رايج  آزمون

با  ،  هندبال  رشته 2010- 2012هاي  المللي و راهنماي مسابقات المپيك و جهاني از سال ، قوانين بين هاي اصلي رايج مهارت

اد تكرارها، تعداد پرش و فرودها، ميزان دامنه حركتي، زمان دويدن و تعد نظير متغيرهايي، المپيك بررسي فيلم مسابقات

هاي رايج در اين رشته، امكان  با مطالعه پيشينه تحقيقات در زمينه شيوع و مكانيزم آسيب. ارزيابي شد... ...رفتن و  راه

آوري شده از پيشينه  به اطالعات جمع با توجه. هاي بروز آسيب فراهم شد ترين مكانيزم پذير و مهم هاي آسيب بندي اندام طبقه

امكان طراحي آزمون ارزيابي ارگونوميكي براي اولين بار شناسي و فيلم مسابقات،  تحقيقات در زمينه ارگونومي، آسيب

به مقايسه نتايج حاصل از ارزيابي بازيكن جهت اعتباريابي به دليل نبود آزمون مشابه، . فراهم شد هندبالمهارتهاي ورزشي 

، شناسي پرداخته شد ده از تحقيقات آسيبساخته و اطالعات استخراج ش با استفاده از آزمون محقق فرانسهتيم ملي  پخش

لندن جهت ارزيابي بازيكن  2012و فيلم فينال مسابقات المپيك   KINOVEA VERSION 0.8.15 افزار همچنين از نرم

  .استفاده شد
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  ها يافته

، پس از  آزموناين در . شده است ارائه،  )1هرسا( هاي ورزشي هندبال آزمون ارزيابي ارگونوميكي مهارتنمايي از ، 1جدولدر 

، عوامل سن، قد، وزن، تيپ بدني، اندام برتر، لباس، سطح آمادگي، گرم كردن،آسيب قبلي و  اطالع از نام، جنسيت و پست بازي

نوع و تعداد مسابقات تورنمنت، تعداد تماشاگران، ساعت اجرا و سابقه بررسي شده و سپس عوامل مربوط به مسابقه نظير 

هاي ناگهاني، زمان حضور ورزشكار در زمين و ماهيت  ورزشكار، تعداد تغيير جهت رفتن همچنين ميانگين زماني دويدن و راه

نيرو، تغييرات مركز ثقل، عوامل ارگونوميكي تكرار، سرعت، . شدندو شدت نيروهاي دروني و بيروني با امتيازگذاري ارزيابي 

در هر اندام، دامنه حركتي امتيازگذاري و بر اساس شده، همچنين ارتفاع پرش و ماهيت فرود در ارزيابي مهارتها لحاظ 

  .قابليت ارزيابي محيط سالن وجود دارد ضمن اينكهامتياز، اولويت اقدامات اصالحي داده شده است، 

   

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

، ارائه )1نمودار(هاي بدن ساخته در اندام تيم ملي فرانسه با استفاده از آزمون محقق) مركز(پخش نتايج ارزيابي بازيكن

در اولويت ريسك آسيب  با بيشترين امتياز تنه، ران و مچ پابا توجه به امتيازات نهايي آزمون به ترتيب بازو، . شده است

  .قرار دارند

     

 

   

 

 

  گيري و نتيجه  بحث

                                                           

1. Handball ERgonomic Sport Skill Assessment(HERSA)  

 ) هرسا(ساخته براي مهارتهاي ورزشي هندبال نمايي از آزمون ارزيابي ارگونوميكي محقق. 1جدول

آزمون ارزيابي ارگونوميكي هرسا در هرقسمت بدن نهايي امتيازات. 1نمودار
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براي  هرسادر آزمون  .هاي ورزشي هندبال بود طراحي آزموني براي ارزيابي ارگونوميكي مهارتتحقيق،  هدف از انجام اين

بيني پتانسيل بروز  گذار ارگونوميكي، قابليت پيش هاي ورزشي از منظر عوامل تاثير اولين بار در دنيا، با ارزيابي مهارت

. وجود داردهاي بازيكنان  پذيري پست مچنين مقايسه آسيبو هها  ها به وسيله تعيين اولويت ريسك آسيب اندام آسيب

مقايسه با تحقيقات ، بنابراين ، اندام بازو را در بيشترين ريسك آسيب قرار دادبازيكن تيم فرانسه نتايج ارزيابي

را ساخته  قمحقاعتبار آزمون  ،شده استپذيرترين اندام گزارش  آسيببعنوان ، كه بازو شناسي و تكيه بر مباني نظري آسيب

  .كند تاييد مي

 

 

 علمي پژوهش- ييپيام اجرا

اران ورزشكبراي ارزيابي ، هرسا استفاده از آزمون ، و كليه عالقمندان  ، به مربيان كشور با توجه به اهميت پيشرفت هندبال در

وقوع پيشگيري از  و بيني پيشدر جهت  ها و اولويت ريسك آسيب اندامه به با توج شود تا هاي ورزشي توصيه مي و مهارت

  .هاي غلط را اصالح و تمريناتي طراحي كنند تكنيكآسيب، 

  طراحي، ارگونومي، هندبال: هاي كليدي واژه

  منابع

، چاپ )1389. (ترجمه، چوبينه، عليرضا؛ موعودي، محمد امين. يو طراح يارگونوم ،يانسان، آنتروپومتر). 2010. (فيزنت، استفن .1

 .اول، تهران، انتشارات مركز

راهنماي آزمايشگاه بيومكانيك ورزشي، چاپ اول، تهران، ). 1392. (صادقي، حيدر؛ موسوي، سيد خليل؛ نبوي نيك، حسين .2

 .266-362 :انتشارات حتمي

هاي هندبال، چاپ اول، تهران، ها و تاكتيكآموزش تكنيك). 1389. (نجف پور، محمد ناصر؛ ميري، هادي پوركياني، محمد؛ .3

  .10-  25:ابانتشارات بامداد كت
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