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Abstract 

In soccer, task constraints manipulation plays an important role in the development 

of motor skills because it leads to the exaggeration of the functional relationship 

between information and movement and can assist the performer in acquiring 

important and purposeful affordances (Chow, 2010). Such manipulations are 

performed by conditioned game activities (Small Sided Games (SSG) and practice 

of special competition situations, etc.) which, compared to other exercises, are closer 

to the process of acquiring skills and performance and lead to better develop of 

generalized motor program in order to cope with different conditions of skill 

performance (Williams & Hodges 2005; Ford 2010). In this way, the player is 

actively involved in exploring the perceptual variables in the real match, his/her 

decision-making behaviors would be purposeful, and by searching for available 

information, his/her actions would be modified to accomplish the objectives of the 

task (such as two touches game, ball maintenance, ...). Playing soccer are performed 

in an open environment, so coach must strengthen the diversity of players’ 

performance by manipulating the task constraints. “Conditional play” activities in 

football training play an important role in developing skills and improving motor 

performance. According to the constraint-led approach, the ecological dynamics of 

the game must be maintained in the training and execution of sports practices. To 

achieve this, the selection and modification of the task constraints is a determining 

factor for the quality and efficiency of the coach’s intervention (Newell 1986). The 

objective of this study was to investigate the effect of manipulating task constraints 

(free play, two touches and three-passes) in SSG on changes in the attacking 

behavior of adolescent players in soccer schools. According to Almeida et al.2012’s 

protocol, 8 soccer players were asked to play with each other. Evaluating the simple 

and combined indices showed that changing the play constraints had a meaningful 

effect on individual and team indices. Clemente and Mendes (2011), also, through 

manipulating the instructional constraints in 1×1 attacking conditions and its effect 
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on performance index found that meaningful results among different conditions. It 

means that the coaches’ commands are one of the important constraints to guide the 

players’ performance during training. 10 Soccer players U-13 (age: 11.8±2.3; 

experience: 5.1±1.8 years) participated in this study. They had at least 4 years of 

participation in soccer school and national tournaments. In order to maintain the 

environmental (external) validity of the research, the criterion for matching the 

subjects was their experience of participating in national tournaments. The players 

selected based on the opinion of the club coach had the necessary abilities, 

individual skills and physical fitness for that level of competition. They were divided 

into two balanced groups of 5 players (4 players with one goalkeeper) (Dellal et 

al.2011 ،Almeida et.al.2012 ،Lemoine et al.2005) and their arrangement was 

maintained throughout the test sessions. During three sessions at one-week intervals, 

teams (4×4 with one goalkeeper) competed in three different conditions during 8-

minute halves with 3 minutes of rest. After completing summer soccer school, the 

subjects participated in a protocol consisting of three separate test sessions one week 

apart. In each session, the teams performed the SSG under three different conditions 

in periods of 8 minutes with 3 minutes of rest: 1) “Free play” in which players played 

without special rules and restrictions; 2) “Two-touches” in which players were 

allowed to touch the ball for a maximum of two times per individual possession of 

the ball; and 3) “Three-passes” where the player, in each attack attempt, should had 

at least three consecutive passes to each other (Almeida et al. 2012). To evaluate the 

offensive behavior of the two teams, their simple and combined performance indices 

were evaluated by the Offensive Performance Evaluation Scale. To examine the 

intra-rater validity, 20% of the total data were observed and notated at one-week 

intervals. In total, both teams made 242 offensive attempts in three conditions of the 

game: 103 times in the free, 92 times in the two-touches and 47 times in the three-

passes conditions. In group sports, the coach’s ability to manipulate environmental 

constraints can create an effective learning environment by providing new 

challenges to players and forcing them to search for movement possibilities, 

problem solving, and error detection (Davids et al. 2005). The results of the current 

study also showed that different conditions of play in small sided games (free, two-

touches and three-passes games) have a significant effect on the offensive 

performance of adolescent soccer players. The results showed that the change of 

constraints had a significant effect on simple and combined attack indices. In the 

case of a two-touches, the “collective participation rate” was higher than the other 

two conditions. The index of “individual intervention on the ball” in three-passes 

condition was bigger than the other two conditions.The current study was conducted 

in conditions close to the real soccer match. Such conditions provide an opportunity 

for players to learn through guided search. Researchers believe that this type of 

conditioned activity (SSG or conditional games) forces players to actively seek 

solutions to the movement coordination pattern (Gentile 1972) imposed by 

constraints during training, and actively participate in the learning process. The 

analysis of the final stage of the offensive attempt showed that there is no significant 
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difference between the three conditions of the game for the offensive attempt result. 

Despite the fact that the difference between the three conditions of the game in the 

number of shots and the effectiveness of the shots (the ratio of the number of shots 

to the number of goals) was not significant, this ratio in two-touches was higher than 

free and three-passes games. Manipulating the constraints of the task and the rules 

of its execution bring the players closer to the goals desired by the coach. This type 

of training method can create the conditions close to the real match for open skills 

while training technical and tactical skills, improve the ability to distinguish 

between related and unrelated environmental features, and lead to more effective 

learning and performance change. It is suggested that in future studies, the effect of 

manipulating various environmental and information constraints on learning soccer 

skills be investigated. 

Keywords: Constraints, Manipulation, Soccer players, Offensive Behavior, 

Performance Index. 
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 چکیده

بازیکن زیر  1١ های نوجوان بود.ای فوتبالیستحمله بر رفتارتکلیف  تغییر قیود تأثیر بررسیهدف پژوهش حاضر 

 ٤×٤ا )ه، تیمایطی سه جلسه به فواصل استراحت یک هفتهبه دو تیم تقسیم شدند.  سال( ٨/11 ± 3/2) سال 13

دقیقه استراحت با یکدیگر مسابقه  3ای با دقیقه ٨ هاینیمهبان( در سه شرایط متفاوت و طی دروازهیک با 

توسط مقیاس ارزیابی  هاآنعملکرد ساده و ترکیبی  هایشاخصای دو تیم، حمله برای بررسی رفتار دادند.می

ای یک هفته ها به فاصلهکل داده درصد2١برای بررسی روایی درون آزمونگر،  شدند.ای بررسی عملکرد حمله

 تغییر قیود بودند. نتایج نشان دادند که درصد ٩٩تا  ٨٤نتایج کاپای وزنی توافق  گذاری شدند.مشاهده و نشانه

 «میزان مشارکت جمعی»در شرایط پاس دو ضرب،  .ده و ترکیبی داشتسا ایحمله هایشاخصدار بر اثری معنی

بود.  از دو شرایط دیگر تربزرگدر شرایط سه پاس « مداخله فردی بر توپ»بیشتر از دو شرایط دیگر بود. شاخص 

یود کردن ق کاریدست، بنابراینشرایط بازی آزاد نیز موجب اتخاذ رویکرد فردی بیشتری از بقیه شرایط شد. 

موجب مشارکت فعاالنه بازیکنان نوجوان در فرآیند  سوق داده و تواند مربیان را به سوی رفتار دلخواهمی تکلیف

  گردد. مسئلهحل 

 ، شاخص عملکردایحمله رفتار، فوتبالیست نوجوان، کاریدستقیود،  :واژگان کلیدی
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 مقدمه

 2در رویکرد مبتنی بر قیود1تعلیم و تربیتیکردن قیود فرد، محیط و تکلیف یکی از اصول مهم دستکاری

. در نمایدمیکننده را وادار به جستجوی راهکارهای حرکتی و ظهور رفتارهای مختلف اباشد که اجرمی

 آمیزاغراقحرکتی دارد زیرا موجب  هایمهارتدر توسعه  تریمهمقیود تکلیف نقش  کاریدستاین میان، 

 ٤یسازهافراهمکننده را در اکتساب  تواند اجرات و حرکت شده و میرابطه کارکردی بین اطالعا 3کردن

 هاکاریدست گونهایندر فوتبال، . (Clemente et al., 2021; Chow, 2010) مهم و هدفمند یاری دهد

خاص مسابقه  هایموقعیتتمرین  ( وSSG) 5های بازی شرطی )مانند بازی در ابعاد کوچکفعالیتتوسط 

، نزدیکی بیشتری به فرآیند اکتساب مهارت و عملکرد نسبت به سایر تمریناتگیرد که صورت میو ...( 

داشته و منجر به توسعه بهتر برنامه حرکتی تعمیم یافته جهت کنار آمدن با شرایط مختلف اجرای مهارت 

ر فعاالنه درگی صورتبهبازیکن  در این شیوه، (.Williams & Hodges 2005; Ford, 2010) گرددمی

او کانالیزه گشته و  گیریتصمیمکنکاش متغیرهای ادراکی موجود در مسابقه واقعی شده، رفتارهای 

گردد که با جستجوی اطالعات موجود، اعمالش را برای اجرای اهداف تکلیف )مانند بازی دو موجب می

 ;Chow,2010; Casamichana, 2010; Sassi& Impellizzeri, 2004ضرب، حفظ توپ و ...( تطبیق دهد )

Davids & et al.,2005.)  سودمندیSSG  تکنیکی هایمهارتجسمانی و  هایظرفیتبرای بهبود ها- 

 Dellal & et al.2011; Reilly &Whiteاولیه فراگیری فوتبال تأیید شده ) هایسالتاکتیکی خصوصاً در 

مناسبی برای مربیان جهت  به عنوان ابزار ،بازی قواعدمانند  ،قیود اصلی تکلیف کاریدست و (2004

مورد توجه قرار گرفته ویژه بازیکنان  هایمهارتو مشارکت در توسعه  مسابقه هایموقعیتسازی شبیه

 . (Hill-Haas& Dawson, 2011است )

 & Araujoقیود تکلیف، اصولی متداول هستند که در تمرینات ورزشی توسط مربیان استفاده شده )

et al., 2004گذارند )می تأثیر هاآنهای گوناگونی بر رفتار ورزشکاران و یادگیری ه( و به شیوReilly 

&White, 2004 .)حدودی هستند که بر چگونگی ظهور رفتار حرکتی سیستم جوینده حالت پایدارِ  هاآن

 یفیکی از وظایف مربیان تنظیم تکل(. Renshaw & et al., 2010گذارند )سازمان )مثالً یادگیرنده( اثر می

ده یادگیری در واقع تغییر مشاهده ش باشد.می طی مراحل یادگیری تمرینی برای عملکرد بهتر بازیکنان

از درک الگوی  این فرآیند( Gentile, 1972یادگیری جنتایل ) ایدو مرحلهدر عملکرد بوده و طبق مدل 

 ط در پایداری الگویهماهنگی حرکت شروع شده و با کسب توانایی تمایز بین عوامل مرتبط و نامرتب

مربی  کههنگامیفوتبال،  هایمهارتعلیرغم مشخص بودن اهداف و قواعد اجرای  یابد.حرکت ادامه می

جدیدی فراهم شده که بازیکن باید با  چالشدهد در واقع قیود تکلیف را تغییر می ،در جلسه تمرین
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الگوی هماهنگی جدیدی را فرا  ،حیطیاطالعات الزم برای خودسازمانی در برابر تغییرات م کارگیریبه

  د.بگیر

ه است و عملکرد نهفت متندر  ،نیاز دارد اطالعاتی که بازیکن به عنوان یک سیستم پویا ترینمرتبط

مرتبط  هاییویژگتا بتواند توانایی تمایز بین  را جستجو کرده و تحت کنترل درآورد هاآنبازیکن بایستی 

اعمالش را با اطالعات ادراکی در  نست که بازیکا مستلزم این امر . اینو نامرتبط در محیط را درک کند

که قیودش مشابه قیود مسابقه  دهدمیای رخ دسترس جفت نموده و این نیز فقط در جلسات تمرینی

. بدین ترتیب فرآیند خودسازمانی ناشی از تعامل قیود موجب (Renshaw & et al., 2010) واقعی باشد

که  بازیکنی. مثالً شودمیدر یادگیرنده  گیریتصمیمهای شناختی و رکتی و پردازشظهور الگوهای ح

 در بطن چگونه توپ را با یک یا دو ضرب پاس دهد در جستجوی حل آن چالش است. کندمیتمرکز 

ع، در واقو قیود تکلیف وجود دارد.  هاآناین جستجو، هماهنگی روابط بین اجزای کلیدی الگوی حرکت 

حرکتی مهم تکلیف از قبیل سرعت  -های ادراکیبدنی از جمله اعمال بازو، پا و تنه باید با نشانهحرکات 

ایجاد فرصت مناسب برای پردازش این اطالعات  ها هماهنگ شوند.توپ و مکان جایگیری هم تیمی

باشد یها و جایی که انتظار دریافت پاس را دارد ممتکی بر وضعیت مکانی بازیکن نسبت به هم تیمی

(Hopper, 2010 .) ،گیرد های متعدد یادگیرنده، یک الگوی پایه شکل میبا جستجو و تالشبدین ترتیب

 کند.که از طریق آن، فرد تکلیف را اجرا می

بهبود  سعی بر کننده، خصوصیات تکلیف و محیطاجرعمال ارویکرد مبتنی بر قیود با لحاظ کردن اَ

 (.Araujo & et al., 2004; Davids& et al., 2008در ورزش دارد )فرآیند اکتساب الگوهای هماهنگی 

در این رویکرد، اکتساب مهارت و عملکرد ورزشی در نتیجه تعامل قیود متعلق به بازیکنان، تکلیف و 

طبق چهارچوب تعلیم و تربیت  (.Reilly &White2010; , Chow, 2004شود )محیط ظاهر می

لیف قیود تک کاریدستتوسط  با تغییر محیط یادگیری توانندمیها ه، مربیان و آموزش دهند1غیرخطی

و  ٤، کنترل پارامتریک3معلول-، عدم تناسب علت2چهار اصل حالت چندپایداریسازی و پیاده

تغییر مسابقه کمک نموده و محیط  با قیود در حالِ پذیریانطباقها را در بهبود ، یادگیرنده5تغییرپذیری

پایداری ، اگر قید خاصی تر نمایند. طبق ویژگی حالت چندنزدیک 6ط بازی واقعیتمرین را به شرای

معلول -شوند. عدم تناسب علتشود به دنبال آن چندین الگوی رفتاری متفاوت نیز ظاهر می کاریدست

در  تواند منجر به تغییرات کیفی بزرگیبدین معناست که تغییر کوچکی در قیود تکلیف تمرینی می

غییر را توسط ت هاآن، هاهمربی برای تغییر رفتار یادگیرند کههنگامی. حرکت افراد و تیم شوند لگوهایا
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پارامترهای خاصی از سیستم )مثالً شرایط بازی تک ضرب یا دو ضرب و ...( وادار به جستجو و سازگاری 

ارامتریک یت کنترل پ، در حال استفاده از ظرفنمایدا قیود تکلیف یا محیط میالگوهای حرکتی متناسب ب

مختلف  هایحالتباشد منجر به انتقال بین . تغییرپذیری تمرین نیز که حاصل تغییر قیود میباشدمی

 بخشدرا بهبود می مسئلهپذیری یادگیرنده جهت جستجوی راهکارهای حل رفتار گشته و ظرفیت انطباق

(Chow, 2010) . ،ند توانن در فرآیند اکتساب مهارت میمربیان برای رسیدن به هدف دلخواهشابنابراین

در تمرین ایجاد کنند که بازیکنان خودشان  لی تکلیف استفاده کرده و محیطیقیود اص کاریدستاز 

 ,Williamsبتوانند رفتارهای مورد نظر را یافته و یاد بگیرند، بدون اینکه نیازی به دستورات مربی باشد )

2003 .) 

گیرد بنابراین مربی باید با صورت می بینیپیشغیرقابلو  بازاجرای مهارت فوتبال در محیط 

حر برای افزایش تبدر این شرایط،  .تنوع اجرای بازیکنان گردد افزایشقیود تکلیف موجب  کاریدست

ود شحرکتی بایستی قابلیت سازگاری حرکتی برای تطبیق با تغییرات محیطی در یادگیرنده تقویت 

(Gentile, 1972)،  شدهنیز استفاده  قیود تکلیف برای اجرای محتوای تمرین رو،از این (Davids et al., 

سازمانی رفتار سیستم -خود موجب بهبود قیودی که ترینمهممربی قواعد بازی را به عنوان  و (2005

 (2١12آلمیدا و همکاران )(. Vilar et al., 2010; Figueira, 2008) نمایدمید شناسایی نشومیحرکتی 

(Almeida et al., 2012 ) جلسه )جلسه اول بازی آزاد، جلسه  3که طی  فوتبالیست نوجوان خواستند ٨از

رد عملک هایشاخصار پاس( با یکدیگر بازی کنند. با مقایسه دوم بازی دوضرب و جلسه سوم بازی چه

 1ایلهحمهای توسط سامانه بررسی تالش ساده و ترکیبی در شرایط مختلف بازی با یکدیگر ایحمله

(OSCS)، فردی و تیمی بازیکنان هایشاخصداری بر معنی تأثیرکه تغییر قیود بازی  دریافتند هاآن 

، حمله کردن) 1×1با تغییر قیود دستوری در شرایط حمله فردی  2١11در سال کلمنته و مندز  دارد.

ای، تعداد تالش حمله از جمله طول مدت های عملکردشاخصآن بر  تأثیربازی معمولی و حفظ توپ( و 

که بین نتایج هر یک از شرایط  ندعبور از دفاع، تعداد از دست دادن توپ و تعداد شوت به گل دریافت

 ,.Nunes et al( )2١21نونز و همکاران ). (Clemente & Mendes, 2011) داری وجود داردتفاوت معنی

ان یکی از قیود تکلیف، متوجه تغییرات ابعاد زمین بازی، به عنو کاریدستای با ( در مطالعه2021

زیر  هایفوتبالیستبین  هاپاسهای سرعتی و تعداد رفتارهای تکنیکی و حرکتی از جمله تعداد دویدن

سال شدند. در ادامه تالش پژوهشگران برای شناسایی رویکردهای اثرگذار بر  23و زیر  15، زیر 11

 تأثیر( به مطالعه Machado et al., 2020( )2١2١ن )فوتبال، ماکادو و همکارا هایمهارتیادگیری 

SSGساله در حین آموزش  16و  13های سنی بازیکنان رده 2ها بر عملکرد تیمی و رفتارهای اکتشافی

قیود و قواعد بازی فوتبال،  کاریدستدریافتند که  OSCSبا استفاده از ابزار  نیز هاآنفوتبال پرداختند. 

بازیکنان برای سازگاری با منابع اطالعاتی  وادار کردنین با مسابقه واقعی و با شبیه کردن محیط تمر
                                                           

1. Offensive Sequences Characterization System 

2. Exploratory Behaviors 
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های فوتبال خواهد شد. ماکادو و همکاران ها و تاکتیکمرتبط با اجرا، موجب دشوارتر شدن اجرای تکنیک

(2١22( )Machado et al., 2022در مطالعه ) قیود تکلیف در دو نوع بازی  کاریدست تأثیرای دیگر

ساله را  16های ( بر عملکردهای جسمانی و تاکتیکی فوتبالیستSSGدر ابعاد کوچک ) ٤×٤رطی ش

یافتند و در بازی شرطی دوم بازیکنان تغییر می هادروازهبررسی کردند. در بازی شرطی اول اندازه زمین و 

پاس  5ید حداقل داشتند )بازی دو ضرب( و قبل از شوت به دروازه حریف بابایستی دو لمس توپ میمی

دریافتند که هر دو نوع بازی شرطی توانستند بر عملکردهای جسمانی و  هاآنکردند. رد و بدل می

دستورات  این است که دهندهنشانیافته پژوهشگران  داری بگذارند.معنی تأثیرها تاکتیکی فوتبالیست

تواند می هانآمربی با استفاده از  گذاشته و تأثیرمربی یکی از قیودی است که بر قصد و نیت بازیکنان 

عملکرد بازیکنان را هدایت نموده و موجبات یادگیری رفتارهای تکنیکی و تاکتیکی در شرایطی نزدیک 

 (.Davids et al., 2005به مسابقه واقعی را فراهم سازد )

د در پرورش مهارت و بهبود عملکردر تمرینات فوتبال نقش مهمی « بازی شرطی»های فعالیت

 هایسالهای گروهی، در ها برای اهداف تعلیم و تربیتی ورزشSSGبا درک نقش مهم  .دارندحرکتی 

ها برای بهبود یادگیری مهارت حرکتی توجه محققین را به خود جلب نموده آموزش گونهایناخیر اهمیت 

 ،مبتنی بر قیوددیدگاه  طبق (.Ometto et al., 2018, Serra-Olivares & Garcia-Rubio, 2017است )

انتخاب  ،بازی حفظ گردد. برای نیل به این امر شناختیبومدر آموزش و اجرای تکالیف ورزشی باید پویایی 

(. Newell, 1986باشد )برای کیفیت و کارآیی مداخله مربی می ایکنندهتعیینو تغییر قیود تکلیف عامل 

وجب فوتبال م ایحمله هایشاخصعملکرد  تغییر قیود تکلیف در فرض بر اینست که در پژوهش حاضر،

حرکتی شرایط مسابقه واقعی هماهنگ کرده و با  –ادراکی  هایمؤلفهبازیکن رفتار خود را با  شودمی

ماید. ن مسئلهقرار دادن خودش در شرایط بازی واقعی و تحت قیود تکلیف سعی بر شناسایی خطا و حل 

ا بر اجرایش را شناسایی کرده و حرکاتش ر مؤثریط تنظیمی قادر خواهد بود که شرابازیکن بدین ترتیب 

های حاصل از یکی از اهداف این پژوهش این است که توسط یافته با شرایط جدید تطبیق دهد.

رویکردهای بازیکن محور و قرار دادن او در شرایط سازگارتر با مسابقه واقعی، به مربیان کمک کند تا 

را برای تدریس رفتارهای تکنیکی و تاکتیکی مورد نظرشان در  تریناسبمهای تعلیم و تربیت استراتژی

ال کشور بیان فوتبنظر به ضرورت آشناسازی و افزایش آگاهی مر سازی کنند.جلسات تمرین فوتبال پیاده

خطی در ورزش و استفاده از ظرفیت تغییر قیود جهت بهبود رفتارهای فردی و تربیت غیر از تعلیم و

مطالعات در ادبیات پژوهشی کشور ما خصوصاً در حوزه فوتبال نادیده انگاشته  گونهاین ان،تیمی بازیکن

 تغییر قیود تکلیف )بازی آزاد، دو ضرب و سه پاس( دربنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی اثر  ،شده

SSG  های نوجوان مدارس فوتبال بود.ای فوتبالیستحملهرفتار تغییرات بر  
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 قیقتحشناسی روش

 هاآزمودنی

سال  ٤حداقل با سال(  1/5 ± ٨/1سال؛ تجربه تمرین  ٨/11 ± 3/2سال )سن  13فوتبالیست زیر  1١

برای  .در این مطالعه شرکت کردندسابقه فعالیت ساالنه در مدرسه فوتبال و حضور در مسابقات کشوری 

ه حضور در مسابقات کشوری ها سابقسازی آزمودنیحفظ اعتبار محیطی )بیرونی( پژوهش، مالک همسان

سمانی فردی و آمادگی ج هایمهارتها، بود. بازیکنانی که بر اساس نظر مربی باشگاه انتخاب شدند قابلیت

 هانآکسب شد.  هاآنوالدین  نامهرضایتقبل از شروع مطالعه،  الزم برای آن سطح از رقابت را دارا بودند.

 ، ;Dellal et al., 2011، Almeida et al., 2012)دروازه بان(  1زیکن و با ٤نفره ) 5در دو گروه متعادل 

Lemoine et al., 2005 )ترکیبشان در کل جلسات آزمون حفظ شد تقسیم شده و.  

 روند اجرای مداخله

ها در پروتکلی شامل سه جلسه آزمون جداگانه به پس از پایان مدرسه فوتبال تابستانی، آزمودنی

( را تحت سه شرایط SSGبازی در ابعاد کوچک ) هاتیمکردند. در هر جلسه،  ای شرکتفاصله یک هفته

 کردند:دقیقه استراحت اجرا می 3ای همراه با دقیقه ٨های دوره متفاوت طی

 کردند؛های خاصی بازی میکه بازیکنان بدون قوانین و محدودیت« بازی آزاد ( » 1

 توپ انفرادی اجازه حداکثر دو لمس توپ را داشتند  که بازیکنان در هر مالکیت« بازی دو ضرب ( » 2

ای حداقل بایستی سه پاس متوالی به یکدیگر که بازیکنان در هر تالش حمله« بازی سه پاس ( » 3

 (.Almeida et al. 2012دادند )می

گراد و روی درجه سانتی 27-23و تحت دمای هوای  بعدازظهر 1٨الی  17همه مسابقات بین ساعات 

دقیقه فرصت برای جابجایی  1ای با دقیقه ٤چمن کامالً خشک انجام شدند. هر مسابقه به دو نیمه  زمین

های اساس تجربه مربیان با سابقه انتخاب شد و شامل زمانزمین دو تیم تقسیم شد. مدت زمان مسابقه بر

 .Dellal et. al. 2011; Almeida et al)، پرتاب اوت، ضربه دروازه و غیره( نبود هاگلتوقف توپ )خطاها، 

2012; Lemoine et al., 2007; Jones& Drus, 2007) عرض( و مطابق  ×متر )طول  35×٤5. ابعاد زمین

. با توجه )et al. 2009) ,Haas-2009; Hill ,Kelly& Drust( بود ١51 2mبا نسبت زمین به هر بازیکن )

 توانست در شروعبان نیز میو دروازه، دروازه به ابعاد زمین و فاصله مشخص شده بین آخرین خط دفاعی

( بنابراین در محاسبه نسبت زمین به هر بازیکن، Carling et al., 2005ای مشارکت کند )های حملهتالش

مفاصل و  گرم کردندقیقه مشغول  1١قبل از شروع هر جلسه آزمون، بازیکنان بان نیز لحاظ شد. دروازه

، شرایط بازی در هر جلسه « ترتیب ارائه تکلیف»برای کاهش اثر  د.شدنتمرینات پاس و دریبل می

( بر روی زمین چمن طبیعی SSGهای در ابعاد کوچک )بازی (.1شکلمتفاوت از جلسات دیگر بودند )

به  ٤توپ فوتبال اندازه  1١متر  و  6×2به ابعاد  1ها از دو دروازه فوتبال هفت نفرهاجرا شدند. برای بازی

                                                           
1. Seven-a-side 
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ها توسط یک داور با تجهیزات رسمی بازی های مشکی و نارنجی استفاده شد.سری کاور به رنگهمراه دو 

ها بهترین عملکرد خود را به نمایش گذاشته و در این ها خواسته شد طی بازیقضاوت شدند. از بازیکن

 شد.داده نمی هاآنمدت، بازخوردی راجع به کیفیت بازی 

 

 . روند اجرای مداخالت1شکل 

 تحلیل مسابقه

عملکرد طی  هایشاخصجهت بررسی  (Canon)مسابقات توسط یک دوربین ویدئویی دیجیتال 

متر  25( به فاصله Vanguard, MK-2 Germany) پایهسهدوربین روی یک ری شدند. بردامسابقه، فیلم

به رایانه منتقل  USBها از طریق کابل متری نصب شد. فیلم ٨از خط وسط زمین مسابقه و در ارتفاع 

نسخه  SPSSافزار ها از طریق نرممشاهده شدند. سپس داده KMPlayerافزاری شده و توسط برنامه نرم

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 16

 تاکتیکی منتخب -ای )یک یا چند عمل تکنیکیای از طریق بررسی هر تالش حملهعملکرد حمله

 (OSCS)ای های حملهشبرای این منظور از سامانه بررسی تال شد.ارزیابی می فردی یا گروهی(

(Almeida et al., 2012.استفاده شد ) ای مشاهده شده، دو نوع شاخص ههای حملجهت بررسی تالش

ساده مستقیماً از رفتارهای مشاهده شده  هایشاخصعملکرد ساده و ترکیبی مورد استفاده قرار گرفت. 

در واقع محاسبه تعداد عملکردهای بازی شامل ای دستی برداشت شده و توسط سامانه تحلیل نشانه

 د.ها بودنو تعداد شوت هاپاسمس توپ، تعداد ، تعداد بازیکنان درگیر، تعداد لمدت زمان مالکیت توپ

( 1سه کیفیت داشت:  بود که« اینتیجه تالش حمله»ساده، متغیر اسمی  هایشاخصیکی دیگر از 

یعنی برخورد توپ با تیرهای  گل زدن( موفقیت نسبی: شوت به گل بدون 2؛ گل زدنموفقیت کامل: 

( عدم موفقیت: شوت از کنار دروازه به بیرون رود یا 3ن؛ باتوسط مدافعین یا دروازه مهار شدندروازه یا 

های ازیها یا باز آنجا که مقایسه عملکرد بین تیم توسط حریف قطع شود یا مالکیت توپ از دست برود.

د ، ترکیب دو شاخص عملکرگرددمیعملکرد ترکیبی بهتر بیان  هایشاخصبا شرایط متفاوت توسط 
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 3جلسه

 ای(دقیقه ٤نیمه  2بازی سه پاس ) ای(دقیقه ٤نیمه  2بازی دوضرب ) ای(دقیقه ٤نیمه  2بازی آزاد )

   

 ای(دقیقه ٤مه نی 2بازی آزاد ) ای(دقیقه ٤نیمه  2بازی سه پاس ) ای(دقیقه ٤نیمه  2بازی دوضرب )

   

 ای(دقیقه ٤نیمه  2بازی دوضرب ) ای(دقیقه ٤نیمه  2بازی آزاد ) ای(دقیقه ٤نیمه  2بازی سه پاس )
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بدین ترتیب برای تفسیر  .(Hughes & Bartlett, 2002)تری فراهم کند هوماطالعات مف تواندمیمتفاوت 

ها حاصل تقسیم کردن دو شاخص ساده ترکیبی مورد تحلیل قرار گرفتند. این شاخص هایشاخصبهتر، 

بر یکدیگرند که عبارت بودند از: نسبت تعداد بازیکن درگیر به مدت زمان مالکیت توپ )میزان مشارکت 

 ، نسبت تعدادلکیت توپ )میزان مداخله روی توپ(های توپ به مدت زمان مات تعداد لمسنسب جمعی(،

ه ب هاتوپها(، نسبت تعداد لمس به مدت زمان مالکیت توپ )میزان انتقال توپ بین هم تیمی هاپاس

یر گبه تعداد بازیکنان در هاپاستعداد بازیکنان درگیر )میزان مداخله فردی روی توپ(، نسبت تعداد 

ده ش ذازی اتخابهای توپ )شکل لمس به تعداد هاپاسنسبت تعداد )مشارکت فردی در انتقال توپ(، 

 هایشاخصسپس هر دو  های زده شده )اثربخشی شوت(.به تعداد شوت هاگلها( و نسبت تعداد تیم

 و ایملهشدند: جریان تالش ح بندیگروهای، در دو سطح های حملهعملکرد برای بررسی بهتر تالش

  ای.پایان تالش حمله

 گیریدازهروایی ابزار ان

بودن مشاهدات صورت گرفته طی بازی اهمیت زیادی در تحلیل  و روا معتبر بودناطمینان از  

( روایی این 2١12(. آلمیدا و همکاران )Hughes & Bartlett, 2007; Kelly& Drust, 2009مسابقه دارد )

در مطالعه حاضر نیز قبل از شروع پژوهش،  گزارش کردند. 1تا  ٨1/١ر دامنه ابزار را توسط کاپای وزنی د

گر( ت تکراری توسط یک مشاهدهاگر )توافق بین مشاهدیک پروتکل برای تعیین روایی درون مشاهده

 پروتکل شامل دو جلسه تحلیل عملکرد مطالعه حاضر صورت گرفت. هایشاخصگیری اندازه مقیاسبرای 

در هر دو جلسه )آزمون و آزمون مجدد(،  هفته برای جلوگیری از اثرات یادگیری بود.به فاصله یک 

 ایای( از هر سه شرایط بازی مشاهده و تحلیل نشانهتالش حمله ٤٩ها )کل داده 2١%هایی شامل داده

 عملکرد در هر دو جلسه از روش هایشاخص(. برای ارزیابی روایی همه Almeida et al., 2012شدند )

. نتایج، قدرت توافق (O'Donoghue, 2010; Robinson & O'Donoghue, 2007)کاپای وزنی استفاده شد 

 .باشدمیگر باالی این سامانه ن مشاهدهورا نشان دادند که حاکی از روایی در ٩٩/١تا  ٨٤/١باالیی از 

 تحلیل آماری

ه راف استاندارد ارائحانگین و انمی صورتبهنتایج مشاهده عملکردهای بازی در قالب آمار توصیفی  

اسمیرنوف و تجانس  -ها توسط آزمون کولموگرافپس از رد فرض طبیعی بودن توزیع دادهاند. شده

بر « شرایط بازی»برای ارزیابی اثر عامل  والیس -از آزمون کروسکال، Box's Mواریانس توسط آزمون 

 عملکرد ، هایشاخصتفاوت بین  داریمعنیدر صورت  عملکرد ساده و ترکیبی اجرا شدند. هایشاخص

آزمون خی دو برای بررسی متغیر اسمی نتیجه  یابی اثر استفاده شد.من ویتنی نیز برای مکان Uاز آزمون 

 در نظر گرفته شد. ١5/١داری نیز ای مورد استفاده قرار گرفت. سطح معنیتالش حمله
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 نتایج

 ٩2بار در بازی آزاد،  1١3ای انجام دادند: تالش حمله 2٤2د هر دو تیم در مجموع سه شرایط بازی تعدا

بار در بازی سه پاس. آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد  ٤7بار در بازی دو ضرب و 

 است. نشان داده شده 1شرایط بازی در جدول شماره  هها در هر سعملکرد آزمودنی هایشاخص

 رد کسب شده در هر سه شرایط بازی در ابعاد کوچکعملک هایشاخص. مقادیر 1جدول 

 شرایط بازی

 بازی سه پاس بازی دو ضرب بازی آزاد عملکرد هایشاخص

 ایمرحله جریان تالش حمله

 137١٤ ± 57٩5+# 6737 ± ٤76٤*+ 77٩٨ ± 5775#* مدت زمان مالکیت توپ

 2٨73 ± ١765+# 27٤٨ ± 17١2+ 27٤٨ ± 17١٨# تعداد بازیکنان درگیر

 ٩757 ± ٤73٨#+ ٤71٨ ± 27٨6*+ 57٩٨ ± ٤751#* هاتوپتعداد لمس 

 37٩٤ ± 1715#+ 17٩ ± 175+ 1776 ± 175٨# هاپاستعداد 

نسبت تعداد بازیکنان درگیر 

 به زمان مالکیت
*#١721 ± ١73١*+ ٩721 ± ١7١+# ٤٨711 ± ١72٩ 

ه ب هاتوپنسبت تعداد لمس 

 زمان مالکیت
*١72١ ± ٤77١* ٨725 ± ١77 ١721 ± ١776 

به زمان  هاپاسنسبت تعداد 

 مالکیت
*#١715 ± ١721 *١723 ± ١73 #١712 ± ١73٤ 

نسبت تعداد لمس توپ به 

 تعداد بازیکنان درگیر
*#172 ± 27١*+ ٤762 ± 176 #+171٨ ± 27٩2 

به  هاپاسنسبت تعداد 

 تعداد بازیکنان درگیر
#١7١ ± ٤٤76 +١7٤5 ± ١766 #+١73٤ ± 1722 

به  هاپاسبت تعداد نس

 هاتوپتعداد لمس 
*#١722 ± ١72١* ٩726 ± ١7٤2 #١715 ± ١7٤6 

 ایمرحله پایان تالش حمله

 ١7٤٩ ± ١75٤ ١75 ± ١75٤ ١7٤٩ ± ١75٤ هاتعداد شوت

به تعداد  هاگلنسبت تعداد 

 هاشوت
١737 ± ١717 ١73١ ± ٩72 ١721 ± ١7١٤ 

 ١7١2 ± ١71٤ ١711 ± ١731 ١7١٩ ± ١72٨ هاگلتعداد 

 ٤7 ٩2 1١3 ایتعداد تالش حمله

بازی »( بین p<0.05دار ): تفاوت معنی#               «یازی دو ضرب»و « بازی آزاد»( بین p<0.05دار )تفاوت معنی*: 

 «یازی سه پاس»و « آزاد

 «یازی سه پاس»و « بازی دو ضرب»( بین p<0.05دار )+: تفاوت معنی
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 هایشاخصازی در ابعاد کوچک در همه شان داد که بین هر سه شرایط بیس نوال -آزمون کروسکال

تعداد  به هاگلعملکرد ترکیبی تعداد  هایشاخص ( به جزp<0.05داری وجود دارد )عملکرد تفاوت معنی

 (.2( )جدول شماره p=0.983ها )( و ساده تعداد شوتp=0.193ها )شوت

 عملکرد ساده و ترکیبی هایشاخصوالیس در مورد اثر عامل شرایط بازی بر  -ل. نتایج آزمون ناپارامتری کروسکا2جدول 

 

( نشان داد که در مدت زمان 1عملکرد ساده )جدول  هایشاخصتفاوت بین  یابیمکانبررسی 

ضرب و ( و بازی دوp=0.000پاس  )(، بازی آزاد و سهp=0.014ضرب )مالکیت توپ بین بازی آزاد و دو

ای بین بازی آزاد درگیر در تالش حمله تعداد بازیکنان داری وجود دارد.( تفاوت معنیp=0.000پاس )سه

تعداد لمس  داری داشتند.( تفاوت معنیp=0.000پاس )ضرب و سه( و بازی دوp=0.000پاس )و سه

(، بازی آزاد و سه پاس p=0.000ضرب )داری بین شرایط بازی آزاد و دونیز تفاوت معنی هاتوپ

(p=0.000و بازی دو )( ضرب و سه پاسp=0.000.نشان داد )  بین شرایط بازی  هاپاسهمچنین در تعداد

در  داری مشاهده شد.( تفاوت معنیp=0.000پاس )ضرب و سه( و بازی دوp=0.000آزاد و سه پاس )

داری نیای، تفاوت معهای مرتبط با مرحله پایان تالش حملهها و گلعملکرد تعداد شوت هایشاخص

 (.p>0.05بین سه شرایط بازی مشاهده نشد )

عملکرد ترکیبی، نسبت بازیکن درگیر به زمان مالکیت توپ و نسبت تعداد  هایشاخصدر مورد 

پاس (، بازی آزاد و سهp=0.000ضرب )به تعداد بازیکن درگیر بین شرایط بازی آزاد و دو هاتوپلمس 

(p=0.014و بازی دو )ضرب و سه( پاسp=0.000تفاوت معنی ).در نسبت تعداد لمس  داری داشتند

داری مشاهده ( تفاوت معنیp=0.029ضرب )به زمان مالکیت توپ فقط بین شرایط بازی آزاد و دو هاتوپ

( p=0.001ضرب )به زمان مالکیت توپ بین شرایط بازی آزاد و دو هاپاسشد. همچنین در نسبت تعداد 

 هاپاسدر شاخص ترکیبی نسبت تعداد  داری وجود داشت.( تفاوت معنیp=0.000پاس )و بازی آزاد و سه

( p=0.000پاس )هر دو ضرب و سهپاس و بازی دوهای درگیر بین شرایط بازی آزاد و سهبه تعداد بازیکن

 

ت
کی

مال
ن 

زما
یر 
رگ

 د
ن

یک
باز

د 
دا

تع
 

دا
تع

پ
 تو

س
لم

د 
 

د 
دا

تع
س

پا
 ها

ت
شو

د 
دا

تع
 ها

ه 
ر ب

گی
در

ن 
یک

باز
د 

دا
 تع

ت
سب

ن

ت
کی

مال
ن 

زما
 

س 
لم

د 
دا

 تع
ت

سب
ن

پ
تو

 ها
ن 

زما
ه 

ب

ت
کی

مال
 

د 
دا

 تع
ت

سب
ن

س
پا

 ها
ن 

زما
ه 

ب

ت
کی

مال
س  

لم
د 

دا
 تع

ت
سب

ن
پ

تو
 ها

ه 
ب

یر
رگ

 د
ن

یک
باز

د 
دا

تع
 

د 
دا

 تع
ت

سب
ن

س
پا

 ها
د 

دا
 تع

به یر
رگ

 د
ن

یک
باز

 

د 
دا

 تع
ت

سب
ن

س
پا

 ها
د 

دا
 تع

به

س 
لم

پ
تو

 ها

د 
دا

 تع
ت

سب
ن

ل
گ

 ها
د 

دا
 تع

به

ت
شو

 ها

χ2 ٤٩727 267١2 5٨7١٨ 6377 ١7١3 32775 ٩723 25715 52717 6١7١٤ 3١75٩ 372٩ 

df 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

P ١7١ ١١١7١ ١١١7١ ١١١7١ ١١١7٩٨3 ١7١ ١١١7١5 ١7١ ١١١7١ ١١١7١ ١١١7١ ١١١71٩3 
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بین شرایط بازی آزاد و  هاتوپبه تعداد لمس  هاپاسنهایتاً نسبت تعداد  داری مشاهده شد.تفاوت معنی

در شاخص نسبت  داری نشان داد.تفاوت معنی (p=0.000پاس )هر دو ضرب و نیز بازی آزاد و سهدو

وت از شرایط بازی تفا کدامهیچای، بین ها، مرتبط با مرحله پایان تالش حملهبه تعداد شوت هاگلتعداد 

 .(1)جدول  (p>0.05داری مشاهده نشد )معنی

ای در هر یک از شرایط بازی در ابعاد تعداد و درصد نسبی نتایج تالش حمله 3در جدول شماره 

 یک از شرایط بازی متفاوت بود ای در هرکوچک، نشان داده شده است. از آنجا که تعداد تالش حمله

بیشترین تعداد موفقیت کامل )گل زدن( در  در این مورد بدهد. تریدقیقتوضیح  تواندمیدرصد نسبی 

تعداد تالش  ( به دست آمد.بار1پاس )( و بازی سهبار٩( نسبت به بازی آزاد )بار1١ضرب )زی دوشرایط با

ضرب (، بازی دوبار2٩ای که با موفقیت نسبی )شوت زدن بدون گل( همراه بود شامل بازی آزاد )حمله

 ضربس بازی دوبار(، سپ26پاس )کمترین عدم موفقیت در بازی سه ( بود.بار2١پاس )( و بازی سهبار2٨)

پاس ( مشاهده شد. گرچه تعداد عدم موفقیت بازیکنان نونهال در بازی سهبار65( و بازی آزاد )بار5٤)

( اما درصد نسبی، این فاصله را بسیار کمتر 5٤در مقابل  26ضرب بسیار کمتر بود )نسبت به بازی دو

داری بین نتایج نشان داد تفاوت معنینتایج تحلیل آماری (. %7/5٨در مقابل  %3/55دهد )یعنی نشان می

𝑥4تابعی از شرایط بازی با ابعاد کوچک وجود ندارد ) صورتبهای تالش حمله
2 = 5/48, 𝑝 = 0.241 )

 باشد.ای مستقل از عامل شرایط بازی میبنابراین توزیع نتیجه تالش حمله

 یای در سه شرایط باز. تعداد و درصد نسبی نتیجه تالش حمله3جدول 

  اینتیجه تالش حمله 

 موفقیت کامل  
موفقیت 

 نسبی
 کل عدم موفقیت

 شرایط بازی

 بازی آزاد
 1١3 65 2٩ ٩ تعداد

 %1١١ %6371 %2٨72 %٨77 درصد نسبی

 ضرببازی دو
 ٩2 5٤ 2٨ 1١ تعداد

 %1١١ %5٨77 %3١7٤ %1١7٩ درصد نسبی

 پاسبازی سه
 ٤7 26 2١ 1 تعداد

 %1١١ %5573 %٤276 %271 درصد نسبی

 کل 
 2٤2 1٤5 77 2١ تعداد

 %1١١ %5٩7٩ %317٨ %٨73 درصد نسبی
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 گیریبحث و نتیجه

ای شرایط اجرای مهارت فوتبال بر عملکردهای حمله کاریدستبررسی اثر  منظوربهپژوهش حاضر 

داری معنی ن بازی( اثرقیود تکلیف )قوانی کاریدستنونهاالن مدرسه فوتبال انجام شد. نتایج نشان داد که 

های ای و تعداد گلملهعملکرد ساده و ترکیبی داشته اما تغییری در نتیجه تالش ح هایشاخصبر همه 

  ده نداشت.به ثمر رسی

تواند با فراهم ساختن چالش قیود محیطی می کاریدستهای گروهی توانایی مربی در در ورزش

 و شناسایی خطا مسئلهجستجوی احتماالت حرکتی، حل در  هاآنجدید در بازیکنان و وادار کردن 

تواند یکی از قیود مرتبط با تکلیف که می (.Davids et al., 2005) ایجاد کند مؤثریمحیط یادگیری 

 ,Davids et al., 2005; Williams &Hodgesشود، شرایط یا قوانین بازی است ) کاریدستتوسط مربی 

2005; Button et al., 2003). نیز نشان داد که شرایط  راستای شواهد موجود، نتایج مطالعه حاضر در

داری بر عملکردهای معنی تأثیرپاس( ضرب و بازی سهزی در ابعاد کوچک )بازی آزاد، بازی دومتفاوت با

( و Nunes et al., 2021( )2١21های نونز و همکاران )این با یافته های نونهال دارد.فوتبالیست ایحمله

بنابراین،  ( همخوانی داشت.Machado et al., 2020, 2022( )2١22و  2١2١دو و همکاران )ماکا

تواند یادگیرنده را به سوی اعمال و اهداف مورد نظر مربی سوق داده، قیود اصلی تکلیف می کاریدست

 ,.Duarte et alرقابتی را ارتقاء دهد ) هایموقعیتاکتساب مهارت را بهبود بخشیده و عملکرد تیم در 

پژوهش حاضر در شرایطی نزدیک به مسابقه واقعی فوتبال اجرا شد. چنین شرایطی، فرصتی  (.2010

د که بر این باورنمحققین  .کندمیبرای یادگیری از طریق جستجوی هدایت شده را برای بازیکنان فراهم 

ه ک کندیکنان را وادار میهای شرطی( بازهای مشروط )بازی در ابعاد کوچک یا بازیاین نوع از فعالیت

 وسط قیود در طی تمرینتحمیل شده ت هایحلراه (Gentile, 1972) برای درک الگوی هماهنگی حرکتی

 عاالنهف یادگیری مشارکت نمایند. بنابراین مربیان بایستی ای در فرآیندفعاالنه صورتبه، را جستجو نموده

 Ford et al., 2010; Davids et) ز کننده اطالعاتحالل مشکالت عمل نمایند نه صرفاً تجوی صورتبه

al., 2003; Button et al., 2003). 

در ادبیات تحقیق تالش کمی برای بررسی اثرات تعدیل قوانین بازی بر یادگیری مهارت و بهبود 

 عمالاِابعاد کوچک بازی با در  لمس توپیک  محدودیت کههنگامی عملکرد فوتبال صورت گرفته است.

عت از قبیل افزایش سر زمانی-بر عملکردهای فضایی زیادی تأثیر حمیل کردن این قید توانستشد ت

 کیهای تکنیفعالیت و نیزمتغیرهای جسمانی و فیزیولوژیکی  ، هابازی و چرخش توپ بین هم تیمی

پژوهش  .(Dellal et al., 2011; Almeida et al., 2012; Lemoine et al., 2005) بگذارد بازیکنان فوتبال

حاضر نیز این موضوع را تأیید کرد که تغییر دادن قوانین بازی یک شیوه ساده برای تأثیرگذاری بر 

ان شرایط بازی آزاد را به عنو توانمیهای این مطالعه، . در تفسیر یافتهباشدمیعملکردهای بازی فوتبال 

 شرایط کنترل در نظر گرفت.
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و تعداد بازیکنان درگیر  هاتوپان مالکیت توپ، تعداد لمس مدت زم ایدر مرحله جریان تالش حمله

داری بیشتر بودند، در عوض بازیکنان در شرایط معنی صورتبهپاس ای در شرایط بازی سهتالش حمله

کردند. در شرایط بازی آزاد و تر با لمس توپ کمتری اجرا میای کوتاههای حملهبازی دو ضرب تالش

داری هم تفاوت معنی هاپاسای تقریباً مشابه بوده و تعداد ن درگیر در تالش حملهضرب تعداد بازیکنادو

ای در هر مالکیت توپ بازیکن، نزدیک های توپ در سطح فوتبال حرفهتعداد لمس از آنجا که نداشتند.

اند توضرب میدهد که شرایط بازی دواین نتیجه نشان می( Dellal et al., 2011باشد )به دو لمس می

ر همچنین با توجه به درگیر شدن بیشت مشابهت بیشتری را با ماهیت رقابتی بازی فوتبال ایجاد کند.

پاس و نیز مشابهت این شاخص عملکرد بین بازی آزاد و ای در شرایط بازی سهبازیکنان در تالش حمله

عه توس بهتری برای ضرب( محرک تمرینیپاس و دورسد که این دو شیوه )بازی سهضرب، به نظر میدو

خود  ایحملهاین قید موجب شد که بازیکنان رفتار در این پژوهش،  د.نفرآیند بازی در مرحله حمله باش

 هاآن(. Davids et al., 2005اطالعاتی و حرکتی شرایط مسابقه واقعی هماهنگ نمایند ) هایمؤلفهرا با 

ده و توانستند اجرای مهارت را برای تطبیق با را شناسایی نمو ایعملکرد حملهبر  مؤثرشرایط تنظیمی 

 ر کنار توسعه عملکرد جسمانیمربیان بایستی د (.Gentile, 1972) تغییرات محیطی سازگار نمایند

(. بنابراین Dellal et al., 2011های نونهال را نیز بهبود بخشند )تکنیکی و تاکتیکی فوتبالیست هایمهارت

تر ای به شرایط مسابقه نزدیکها را به حد بهینهآن مهارت تواندمیبازی  استفاده از این دو نوع شرایط

 نماید.

عملکرد ترکیبی، میزان مشارکت جمعی بازیکنان در هر تالش  هایشاخصدر نتایج حاصل از 

ای )نسبت تعداد بازیکنان درگیر به مدت زمان مالکیت توپ( بین هر سه شرایط بازی تفاوت حمله

ضرب بیشتر از دو حالت در شرایط بازی دو ایحمله که در این ارتباط، میزان مشارکت داری داشتمعنی

فوتبال مدرن همخوانی داشت.  (Almeida et al., 2012) (2١12دیگر بود. این یافته با آلمیدا و همکاران )

ت وضعی فشار قرار دادن حریف درای و سریعاً تحتدر سطوح باال مستلزم بازی سریع در وضعیت حمله

 &Collet, 2012; Lagoادبیات پژوهش ) .(Casamichana & Castellano, 2010) باشدمیدفاعی 

Dellal, 2010 قهای موف( نیز دریافتند که پاس دادن زیاد و حفظ مالکیت توپ ضرورتًا منجر به حمله 

ر مطالعه د الکیت توپ.توپ دارند تا م اثربخشیهای موفق بیشترین رابطه را با حمله، بنابراین شودمین

که به خاطر کسب منفعت و  کردمیضرب بازی کردن، بازیکنان را مجبور حاضر نیز محدودیت دو

در واقع شرایط  (.Aroso & Rebelo, 2004حمله کنند ) ترسریعریختن ساختار دفاعی حریف، همبه

 با اطالعات مرتبط و نامرتبطای به تمایز بین فعاالنه صورتبهضرب موجب شد که بازیکنان تمرینی دو

و ...(  ، تعداد لمس توپ در شرایط فشار دفاعها، حریف، توپای )موقعیت هم تیمیحمله هایمهارت

 دانستندمیهمچنین از آنجا که مدافعین  (.Gentile, 1972) داشته باشند تریموفقهای پرداخته و حمله

بر بازیکن صاحب  را دریبل کنند فشار دفاعی هانآتوانند مهاجمین به دلیل محدودیت اعمال شده نمی
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داری میزان انتقال توپ بین معنی صورتبهپاس بازیکنان در شرایط بازی سه دادند.توپ را افزایش می

به زمان مالکیت توپ(، میزان مداخله فردی روی توپ )نسبت تعداد  هاپاسها )نسبت تعداد هم تیمی

به  هاپاسدرگیر( و میزان مشارکت فردی در انتقال توپ )نسبت تعداد به تعداد بازیکنان  هاتوپلمس 

پاس به ها در شرایط سهتعداد بازیکن درگیر( بیشتری را نسبت به دو شرایط دیگر نشان دادند. آزمودنی

ی طبق مدل یادگیر. خاطر کاهش فشار دفاعی، زمان و فضای بیشتری را برای حفظ و لمس توپ داشتند

در واقع اجرای مهارتشان را با تغییرات محیطی )عدم محدودیت تعداد  هاآن (Gentile, 1972جنتایل )

ها میزان ارتباط بین هم تیمی لمس توپ، کاهش فشار دفاعی و ...( تطبیق داده و این منجر به افزایش

    شد. 

ه ب هاپاس)یعنی نسبت تعداد  ایبرای تالش حمله هاتیمدر مطالعه حاضر، شکل بازی اتخاذ شده 

 Lemoine etکه با  پاس نزدیک به هم بودسهبازی ضرب و در دو شرایط بازی دو ( ،هاتوپتعداد لمس 

al. (2005)  در مقابل، در شرایط بازی آزاد نسبت ذکر شده کمتر از دو شرایط بازی  .باشدمیهمخوان

ای ازیکنان برای ایجاد تالش حملهدر این حالت، ب بود. هاآنداری متفاوت از معنی صورتبهدیگر و نیز 

 ,.Dellal et al)ند از رویکرد فردی استفاده کنند. این یافته، از ادعای دالل و همکاران  کردمیسعی 

تک به تک در هر دقیقه از بازی، در شرایط  هایرقابتمشاهده کردند که تعداد  هاآن حمایت کرد.( 2011

قیدی  گونههیچدلیل احتمالی اینست که بازی آزاد بدون  بود. ٤ × ٤ضرب و بازی آزاد بیشتر از بازی دو

 کنندیمبرای پاس دادن، نقاط امن را انتخاب  تنهانه هاآنفرصت حفظ توپ را به بازیکنان داده بنابراین 

 یهامهارتدر  .باشندمیبلکه در لحظات مناسب در جستجوی رقابت تک به تک و عبور از حریف نیز 

سعی  هاآندر فوتبال، با تغییرات محیطی و اطالعات جدید دریافت شده توسط بازیکنان، باز مثل حمله 

تمایز جدیدی ایجاد کرده و شکل بازی تیمی  محیطی مجدداً  های مرتبط و نامرتبطکردند بین ویژگی

 هاتوپبه تعداد لمس  هاپاسدار در نسبت تعداد وجود تفاوت معنی دیگرعبارتبهخود را تغییر دهند. 

ل د که تحمیپاس نشان دایز بازی آزاد و سهضرب و نها( بین بازی آزاد  و دو)شکل بازی اتخاذ شده تیم

فرصت مناسب برای حمله پیدا نکرده است،  زمانی کهتا  کنندهحملهکه تیم  شودمیاین قید موجب 

 ند.تأثر کم تواندمیها را زی تیمباجابجا کند بنابراین سبک  هایمیتهمتوپ را بین 

ه داری در نتیجای نشان داد بین سه شرایط بازی، تفاوت معنیتحلیل مرحله پایانی تالش حمله

ها دار نبودن تفاوت سه شرایط بازی در تعداد شوت(. علیرغم معنیp>0.05) ای وجود نداردتالش حمله

 ضرب بیشتر از بازیی دو(، این نسبت در بازهاگلها به تعداد ها )نسبت تعداد شوتشوت اثربخشیو 

 ,Collet, 2012; Lago& Dellal) این یافته با ادبیات پژوهش نیز همخوانی داشت پاس بود.آزاد و سه

های کوتاه ناشی از تعداد زیاد پاس نیز المللیبینهای به ثمر رسیده در مسابقات فوتبال اکثر گل (.2010

در  .(Carling et al., 2005; Hughes & Churchill, 2005) و مدت زمان مالکیت توپ کمتر بوده است

ها در هر سه شرایط بازی تقریباً مشابه بود اما در همین راستا، در پژوهش حاضر نیز گرچه تعداد شوت
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ر همچنین د ی بیشتری به ثمر رسید.هاگلضرب، به علت سرعت بخشیدن به بازی، شرایط بازی دو

 یم در مقابلت زمانی که دیگر، کمترین تعداد گل به ثمر رسید. پاس نسبت به دو شرایطشرایط بازی سه

پاس، احتمال پیدا کردن فضای خالی نزدیک به ، مانند شرایط سهکندمییک دفاع سازمان یافته بازی 

 ,.Almeida et alگذارد )ای موفق تیم اثر میحمله هایتالشدروازه کمتر شده و این مسئله بر تعداد 

شود در سال استفاده شد. پیشنهاد می 1١حاضر فقط از پسران فوتبالیست زیر  در مطالعه (.2012

ها برای آموزش بازیکنان با جنسیت متفاوت و سطوح متفاوت سن و تجربه نیز SSGمطالعات آینده از 

قیود تکلیف بر عملکردهای تکنیکی و تاکتیکی بازیکنان با سطوح  کاریدستاستفاده شود تا تأثیرات 

 ارتی و جنسیت متفاوت نیز ارزیابی گردد. مختلف مه

 گیرینتیجه

ند. کتر میقیود تکلیف و قواعد اجرای آن، بازیکنان را به اهداف مورد نظر مربی نزدیک کاریدست

تکنیکی و تاکتیکی شرایط نزدیک به مسابقه  هایمهارتتواند در حین آموزش این نوع شیوه آموزش می

طی های مرتبط و نامرتبط محیه، منجر به بهبود توانایی تمایز بین ویژگیدد کرباز ایجا هایمهارتبرای را 

نده، شود در مطالعات آیبه دنبال خواهد داشت. پیشنهاد می مؤثرتریو تغییر عملکرد یادگیری  و گشته

 فوتبال بررسی شود. هایمهارتمحیطی و اطالعاتی مختلف بر یادگیری  قیود کاریدستاثر 

با حمایت مالی اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان طی طرح پژوهشی شماره مطالعه حاضر 

 به انجام رسیده است. 1٤151/1/1

 مالحظات اخالقی

ای مرتبط با در جریان اجرای این پژوهش و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوری و اصول اخالق حرفه

نهادها و نیز مؤلفین و مصنفین رعایت  ها وها، سازمانموضوع پژوهش از جمله رعایت حقوق آزمودنی

آگاهانه  نامهرضایتهای در مطالعه حاضر رعایت شده و فرم پیروی از اصول اخالق پژوهش شده است.

 .ها تکمیل شدتوسط تمامی آزمودنی

 حامی مالی

 .شد تأمینهای مطالعه حاضر توسط نویسندگان مقاله هزینه

 تعارض منافع

چ ین مقاله قباًل در هیت و االه حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده اسبنابر اظهار نویسندگان مق

تدریس ای اعم از داخلی یا خارجی چاپ نشده است و صرفًا جهت بررسی و چاپ به فصلنامه نشریه

 ارسال شده است.پژوهی 
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