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 دهيچک

و آن را با  یورزشکاران ماهر را بررس لهیپرتاب آزاد بسکتبال به وس کیولوژیزیف راتییتغ یالگو ق،یتحق نیا

پوست )سهاپ( به طور مستمر در  یکیالکتر تیکرده است. ضربان قلب و سطح هدا سهیمقا یورزشکاران مبتد

 055قلب و سهاپ در فواصل  بانضر ریآغاز بسکتبال ثبت شد. مقاد -آهنگ و خود -پرتاب آزاد خود یس نیح

پس از پرتاب محاسبه شد. در گروه ماهر،  هیثان 05و  شیپ هیثان 05 یهر پرتاب در بازه زمان یبرا یا هیزارم ثانه

پس از  هیبه طرف باال که سه ثان عیجهش سر کیداشت که با  یجیتدر یاز پرتاب کاهش شیپ هیسهاپ از ده ثان

 تیکمتر بود. وضع یآن در گروه مبتد سهاپ و جبران پس از پرتاب کاهشدنبال شد.  دیپرتاب به اوج رس

خوب  یسهاپ در پرتاب ها یخوب و بد گروه ماهر مشاهده شد. بازگشت جبران یپرتاب ها سهیدر مقا یمشابه

از پرتاب ثابت و پس از آن  شیپ هیاز پرتاب بود. ضربان قلب در هر دو گروه تا چهار ثان شیهشت برابر سطح پ

 هیپس از پرتاب ضربان قلب گروه ماهر به سطح اول هینشان داد؛ دو ثان قهیدر حدود چهل ضربه در دق یشیفزاا

 یباز نگشت. ضربان قلب در پرتاب ها هیپس ازپرتاب به سطح اول هیتا ده ثان یبازگشت. ضربان قلب گروه مبتد

پرتاب  نیدر حفرد  یختگیسهاپ، بازتاب انگ کهکند  یاشاره م جیخوب بود. نتا یبد گروه ماهر باالتر از پرتاب ها

تر بود، با  نییخوب پا یآن منعکس کننده سطح مهارت باشد. هر چند سطح ضربان قلب در پرتاب ها راتییو تغ

تفاوت سطح سهاپ و  دگاهیهم از د ج،یرا منعکس کرد. نتا فیتکل یآن مطالبات بدن راتییتغ یحال، الگو نیا

و در  سهیمقا یپژوهش ریمس نیا شتازیپ یها افتهیبا  ک،یولوژیزیف یالگو رییتغ دگاهیضربان قلب، و هم از د

 مربوط مورد بحث قرار گرفته اند. یها هیچهارچوب فرض

پرتاب آزاد بسکتبال،  ،یضربان قلب، گوش به زنگ ،یختگیپوست، انگ یکیالکتر تیسطح هدا :يديکل يها واژه
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