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 :حمایت از نظریه برنامه حرکتی تعمیم یافته در سطح رفتاری براساس آنالیز رگرسیون فردی

 یافته هایی برخالف اصول مهارت های ویژه
 

 4، حمیدرضا کبروی3علیرضا صابری کاخکی،  2طاهریحمیدرضا ،  1*نیک  هدی نبویم
 

  چکیده
 فمی باشد که برخالها در یک عضو از طبقه ای از مهارت  برجستهمهارت های ویژه، عملکرد مقدمه و هدف: 

اصول برنامه حرکتی تعمیم یافته است. با توجه به نتیجه گیری تحقیقات از تحلیل میانگین داده ها، این پژوهش با 
و مهارت های ویژه از زاویه میزان تجربه و آنالیزهای فردی انجام شده  GMPهدف بررسی میزان تعمیم پذیری 

 است. 

پرتاب دارت را در  252ن باتجربه دارت خواسته شد برای پاسخ به سوال تحقیق، از هفت بازیک روش شناسی:

 بود، در سه ست انجام دهند. آنالیز فردی رگرسیون انبوهتمرین هدف که فاصله میانی آن، فاصله با  هفت فاصله از
  خطی عملکرد برای تعیین عملکرد پیش بینی شده انجام شد. 

که سطح تمرین کمتری نسبت به سایر نمونه ها داشتند،  Eو  Bنتایج نهایی نشان داد که در دو نمونه  :هایافته

بین عملکرد واقعی و پیش بینی شده رگرسیون، اختالف معناداری وجود داشت اما در سایر نمونه ها با میزان تجربه 
 بیشتر، اختالف معناداری وجود نداشت. 

این یافته ها نشان می دهد که در صورت آنالیز فردی عملکرد افراد به جای آنالیز میانگین،  :گیرینتیجهبحث و 

. از طرف دیگر یافته ها از این فرضیه حمایت می کنند که سطح است متزلزلمهارت های ویژه در سطح رفتاری 
و تکرار در  ه با سطح تمرینمنجر به تعمیم پذیری خاصی از برنامه حرکتی تعمیم یافته می شود ک ،تجربه و تمرین

یکی از اعضای طبقه مهارت، نسبت عکس دارد و البته در تضاد با یافته های مهارت های ویژه است. این یافته ها 
 خطوط پژوهشی و کاربردی جالبی را برای پژوهش های آینده ترسیم می کند.
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 مقدمه  -1
نظریه طرحواره یکی از نظریات معتبر در یادگیری و کنترل حرکتی در قرن اخیر محسوب می شود و می توان 
ریچادرد آلن اشمیت را یکی از دانشمندان صاحب نام به خاطر ارائه این نظریه نام برد. این نظریه که با رویکرد 

. این (2, 1)ی حرکتی را با جزئیات ارائه نمود پردازش اطالعات ارائه گردید، عمومیت در بازنمایی عصبی مهارتها
( می شوند. در GMP) 1نظریه پیشنهاد می کند که مهارتهای حرکتی بوسیله بوسیله برنامه حرکتی تعمیم یافته

تعمیم  )برنامه حرکتی "برنامه حرکتی تعمیم یافته"واقع، یک گروه و طبقه از مهارتها، با ساختار حافظه ای به نام 
یافته( اجرا می شوند. برنامه حرکتی تعمیم یافته وجوه تغییرناپذیر )مثل زمانبندی و نیروی نسبی و ترتیب اجزای 

یامد حرکت ذخیره می کند. بر این اساس، یک گروه از مهارتهای حرکتی به عنوان حرکت( را برای کنترل نتیجه و پ
اعمالی هدف گرا تعریف می شوند که همگی تحت یک سری ویژگیهای مشترک اجرا می شوند. برای مثال، پرتاب 

 تماماز باالی شانه ممکن است معرف یک گروه و طبقه از مهارتهای حرکتی باشد و دلیل آن هم این است که 
، تسهیل بازیابی اطالعات از GMPهستند. یکی از وظایف  2پرتابها دارای الگوی زمان و نیروی نسبی مشترکی

حافظه دوم است که طرحواره یادآوری نامیده می شود. طرحواره یادآوری مسئولیت ارزیابی و حمایت پارامترها را در 
GMP ننده تالش می کند عملی را که جزء یک گروه از اعمال بر عهده دارد. بر طبق این تئوری، زمانی که اجرا ک

 مربوط به آن گروه را بازیابی کرده و سپس پارامترهای مورد نیاز را به آن اضافه می کند.  GMPاست انجام دهد، 
یکی از یافته هایی که تعمیم پذیری برنامه حرکتی تعمیم یافته را حمایت نمی کند و به نوعی یادگیری 

رت های مجرد را مورد حمایت قرار می دهد، مهارت های ویژه است. مهارت ویژه مهارتی است که اختصاصی مها
در اثر تمرینات انبوه در یکی از اعضای طبقه حرکتی )برای نمونه پرتاب از باالی شانه( مزیت های خاصی را برای 

طبقه است. به نظر می رسد این  آن عضو ایجاد می کند که نتیجه عملکرد هدف گیری، متمایز از سایر اعضاء آن
، در سطح سیگنال های الکتریکی عضله و نیز در (8, 6)، در سطح کینماتیک (5-3)تغییرات عالوه بر سطح رفتاری 
کتی ایجاد شده باشد. این تغییرات هنوز هم سوال هایی هستند که محققان در صدد سطوح دیگر سیستم حسی حر

 . (8)پاسخ به آن تحقیقاتی را آغاز کرده اند 
. کیتچ و همکاران به بررسی (0)مهارت های ویژه تاکنون در مطالعات بسیاری مورد تایید قرار گرفته است 

-19-21) د که از فواصلمهارتهای ویژه در فاصله پنالتی بسکتبال پرداختند. از شرکت کننده ها باتجربه خواستن
فوت( پرتاب های آزاد خود را اجرا کنند. انتظار می رفت که با افزایش فاصله از سبد عملکردآنان،  18-15-13-11-9

فوت( که قطعاً  15افت منظمی داشته باشد. تحلیل داده ها نشان داد که عملکرد شرکت کننده ها در فاصله پنالتی )
ه انجام داده اند، بسیار فراتر از حد انتظار و پیش بینی رگرسیون است. این نتایج تمرینات زیادی را در این فاصل

در تحقیقی دیگر به  (4)چالش برانگیز، انگیزه ای برای انجام تحقیقات بعدی در این زمینه شد. سیمونز و همکاران 
بررسی وجود مهارتهای ویژه در بیسبال پرداختند. آنها از شرکت کننده ها حرفه ای و دانشگاهی بیسبال خواستند تا 

چ خود را اجرا کنند. آنها نیز همانند فاصله پنالتی بسکتبال، تمرینات زیادی از فواصل مختلف از هدف پرتاب های پی
فوت( انجام می دهند. امتیازهای پرتاب از فواصل مختلف مورد بررسی قرار  5/68-را از فاصله استاندارد پرتاب

ی شده رد پیش بینگرفت. این بار هم اختالف معناداری میان عملکرد شرکت کننده ها در فاصله استاندارد و عملک
آنان وجود داشت و نتایج وجود مهارتهای ویژه را نشان داد. به عبارت دیگر، عملکرد بازیکنان در یک طبقه از مهارت 

 

1  . Generalized motor program 

2  . Temporal Pattern 
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پرتاب از باالی شانه، در همه اعضاء این طبقه یکسان نبوده و عضو بیشتر تمرین شده دارای مزایای برتر نسبت به 
در تحقیقی دیگر و برای اعتبار بیشتر مهارتهای ویژه را در بسکتبال  (5)همکاران  سایر اعضاء طبقه بود. نبوی نیک و

اما شیوه امتیازدهی دقیق تر استفاده  (3)را مجدداً مورد بررسی قرار دادند. آنها از روش تحقیق کیتچ و همکاران 
را مورد تایید قرار دادند و بار دیگر مهارتهای ویژه  (3)کردند )چهار ارزشی(. تحلیل داده ها نتایج کیتچ و همکاران 

در شرکت کننده های ماهر  GMPو از اعضائ طبقه مهارت برخالف مبانی و یادگیری اختصاصی در یک عض
بکستبال مشاهده گردید. البته این نتایج در شرکت کننده ها مبتدی این تحقیق مشاهده نشد. به نظر می رسد که 

طی آن یسالها تمرین ثابت از نقاط و فاصله های ثابت منجر به ایجاد قابلیت های ویژه ای می شود که برونده مح
از فواصل اطراف آن متمایز است. بروز این مهارتها این ذهنیت را ایجاد کرده اند که ممکن است آنها را نتیجه یک 

به عنوان یادگیری عمومی و مدیریت  GMPساختار اختصاصی در سیستم عصبی مرکزی باشند و آن چیزی که 
 نبوه دچار تغییر می شود. طبقه ای از اعمال ادعا می کند، در اثر تمرین و تکرارهای ا

، برخی پژوهش ها گزارش کرده اند که GMPبا کمی انعطاف بیشتر در این یافته ها در مورد تعمیم پذیری 
 GMPتمرین انبوه منجر به ایجاد مهارت ویژه و یادگیری اختصاصی در فاصله بیشتر تمرین شده از طبقه مهارت 

می شود اما تمرین انبوه می تواند موجب تعمیم پذیری نسبی به سایر اعضا )نزدیک به فاصله بسیار تمرین شده( 
های ویژه  به بررسی مهارت (0)آن طبقه می شوند. به عنوان نمونه، نبوی نیک، عباس زاده، مهران منش و روزنبام 

فاصله از هدف استاندارد  5در شرکت کننده های نخبه آرچری پرداختند. آنها با بررسی عملکرد هدف گیری در 
آرچری، تایید کردند که در مهارت تیراندازی با کمان هم تمرین انبوه در طول سال های طوالنی می تواند ، به 

منجر شود که بسیار دقیق تر و بیشتر از سایر مهارت های متری از هدف  10ایجاد قابلیت های ویژه ای در فاصله 
هدف گیری بود. مدل ریاضی بر اساس مدل کوادراتیک رگرسیون از این ادعا حمایت کرد که اندازه گیری کلی 

متری است. به عبارت دیگر همان  10عملکرد، تابعی از ترکیب امتیاز کوادراتیک پرتاب ها و تمرین انبوه در فاصله 
ه اثرات عملکرد ویژه شرکت کننده ها حمایت شد، عملکرد عمومی و تعمیم پذیر آنان نیز در این طبقه حرکتی طور ک

مورد حمایت قرار گرفت و باز هم یک ترکیب عملکرد عمومی و اختصاصی با هم، عملکرد شرکت کننده های 
رتاب آزاد بسکتبال به یافته با استفاده از پ (9). سیز و همکاران (0)باتجربه تکرارهای باال را مورد تایید قرار می دهد 

 های مشابهی دست پیدا کردند. 
در مقابل این یافته ها، برخی پژوهش ها در این زمینه انجام شده اند و تمرین انبوه را در یکی از اعضای طبقه 

مورد آزمایش قرار دادند اما یافته های این تحقیقات وجود مزیت های ویژه را برای  GMPمهارت به عنوان یک 
تحقیق آرچری را همزمان با پژوهش  (18)نشان نمی دهند. سیز و موس  GMPضو بسیار تمرین شده از طبقه ع

تاب از فاصله های بیشتر بین منطقه های پر (0)قبلی انجام دادند. آنها نسبت به پژوهش نبوی نیک و همکاران 
متری هم تمرین  10استفاده کردند. همین طور آنها از بازیکنانی استفاده کردند که قبال در فاصله های غیر از فاصله 

کرده بودند. به عبارت دیگر، تمرین انبوه انجام شده فقط در یک عضو از طبقه مهارت نبوده و شامل چند عضو 
ا با تمرین ثابت و در یک عضو از یک طبقه از اعمال و مهارت )فاصله( دیگر هم می شود. آنها گزارش کردند که تنه

 ها می توان مزیت های ویژه را مشاهده کرد. 
دلیل نقض این یافته ها احتماال به دلیل میزان تجربه و تکرار در یک فاصله و نیز به دلیل فاصله بین مهارت 

یه، تمرین های قبلی باشد. برای آزمایش این فرض ها است. همچنین دلیل دیگر می تواند احتماال هدف ثابت یا متغیر



871     8911دوم، پاییز و زمستان پژوهش نامه مدیریتی و رفتار حرکتی، سال هفدهم، شماره سی و 

باید از افرادی که تکرارها و تمرین انبوه را تنها در یک فاصله از هدف یا آرایش تمرینی ثابت و نیز با یک هدف 
ثابت تمرین کرده اند، استفاده کرد. هدف از انجام این پژوهش، آزمایش این فرضیه است که آیا با وجود یک آرایش 

نی ثابت، هدف ثابت می توان مزیت های خاص و مهارت های ویژه را مشاهده کرد. ما از مهارت پرتاب دارت تمری
 38/2به عنوان یک مهارت پرتابی با ابزار سبک تر پرتاب استفاده کردیم و از افرادی که تمرین ثابت را در فاصله 

کردیم تا بتوان به این شکاف در یافته ها، یافته های انجام داده اند استفاده  28متری از هدف و با هدف ثابت تریپل 
جدیدی اضافه کرد و به فرضیه های مطرح شده پاسخ داد. همین طور تحلیل داده های فردی استفاده شده است تا 

 بتوانم اثرات مصنوعی میانگین را کاهش داده و عملکرد واقعی افراد را گزارش کنیم.
 

 روش تحقیق
 هدف، بنیادی و به لحاظ شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی و از نوع پس رویدادی است.این پژوهش از نظر 

 شرکت کنندگان

جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه شرکت کننده های نخبه ای است که مهارت پرتاب دارت را با الگوی پرتاب 
ی عمل ها، به صورت انتخابی و گزینش از باالی شانه با سابقه چهار سال و بیشتر اجرا می کردند. برای انتخاب نمونه

شد و بازیکنانی که معیارهای ورود به تحقیق را داشتند از طریق ارتباط با انجمن دارت ایران و انجمن دارت مشهد 
شناسایی شده و برای شرکت در آزمایش از آنها دعوت شد. نمونه آماری شامل هشت بازیکن ماهر دارت که کمینه 

(. یکی از شرکت کننده ها در M=6.38, SD=2.78زده سال تجربه در دارت را داشتند )چهار سال و بیشینه یا
ادامه به دلیل از بین رفتن بخشی از داده ها، از داده های نهایی کنار گذاشته شد. همه شرکت کننده ها راست دست 

ینایی کامل برخوردار (. همگی از بM=30.37, SD=7.19سال بوده است ) 38تا  10بودند. دامنه سنی آنان بین 
حداقل چهار سال  -1بوده نیز معیارهای ورود به تحقیق را دارا بودند. معیارهای ورود به پژوهش عبارت بودند از 

همه  -3بوده باشد.  28هدف اصلی شرکت کننده )تمرین و مسابقه( تریپل -2 (6)تجربه در دارت داشته باشند 
شیوه  -5در طول یک سال قبل و  28تمرینات منظم دارت با تریپل  -4شرکت کننده ها باید راست دست باشند. 
 درجه باشد. 45ایستادن در طول سال های فعالیت باید 

 ابزار

ق از دارت های شخصی شرکت کننده ها استفاده شد که همگی دارت های استاندارد بودند و در در این تحقی
تمرین و مسابقه از آنها استفاده گردیده است. همچنین یک تخته و پایه دارت استاندارد از کمیته دارت استان خراسان 

اجرا  جرا و تعادل بیشتر افراد هنگامرضوی تهیه شد. تکلیف مورد نظر پرتاب دارت بود به دلیل ثبات بیشتر در ا
  نسبت به سایر تکالیف )مثل پرتاب آزاد بسکتبال( انتخاب شد.

 روش اجرا

قبل از اجرای  1ابتدا بوسیله متر نواری اندازه های مرکز دارت تا فاصله پرتاب دارت مطابق فاصله های شکل 
 آزمایش مورد بررسی قرار می گرفت.
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 فاصله های استاندارد دارت -1 شکل

 

پس از توضیحات اولیه در مورد آزمایش، از شرکت کننده خواسته شد تا چند دقیقه پرتاب های آزمایشی انجام 
دهد. این پرتاب ها با هدف ایجاد آمادگی روانی و فیزیولوژیک برای نمونه ها انجام شد. همچنین از آنها خواسته 

 252با آمادگی کامل خود اعالم کنند. پس از اعالم شرکت کننده، پرتاب ها آغاز شد. شد که زمان شروع آزمایش را 
متر( نسبت  38/3و  99/2، 60/2، 38/2، 86/2، 85/1، 44/1پرتاب دارت از فاصله استاندارد و هفت فاصله مختلف )

پرتاب در مجموع اجرا  36له ست اجرا کردند. در هر فاص 3به سبد را اجرا شد. شرکت کننده ها پرتابها را در قالب 
کوشش را در هر فاصله کامل کرده و سپس سراغ فاصله بعدی رفتند. پرتابها بوسیله ریتم  12شد. شرکت کننده ها 

انتخابی شرکت کننده ها انجام گرفت و به آنها گفته شد که محدودیتی در پرتاب های خود ایجاد نکنند. فاصله ها 
ا هفت شماره گذاری شده بود. تنظیم فاصله ها و عالمت گذاری به شکلی انجام از نزدیک به دور به صورت یک ت

شد که فاصله ها از هم قابل تشخیص نباشند با این هدف که هیچ گونه آگاهی و عمد برای پرتاب از فاصله استاندارد 
د و ه آزمایشگر انجام شوجود نداشته باشد. جابجایی پایه دارت در فاصله ها با اشاره دست )نمایش شماره فاصله( ب

شرکت کننده تنها جابجایی تخته دارت بدون اطالع از فاصله را مشاهده می کرد. برای کاهش اثر تمرین، ترتیب 
اجرای کوشش برای هر نفر جداگانه به طور تصادفی طرح ریزی شد که این وضعیت در هر ست مختلف برای هر 

اتمام هفت فاصله تصادفی )یک ست( پنج دقیقه استراحت کرده  شرکت کننده متفاوت بود. شرکت کننده ها پس از
و سپس ست دوم را به همین ترتیب اجرا کردند. امتیاز دهی پرتابها به صورت یک مقیاس خطی انجام گرفت به 

به عنوان هدف اصلی شرکت کننده ها در نظر گرفته شد. با توجه به اینکه شرکت کننده  28این صورت که تریپل 
قبال تمرینات خود را با این هدف انجام داده اند این ناحیه به عنوان ناحیه مبداء انتخاب شد و دارای بیشترین  ها ماهر

بوده و هر یک سانتیمتر که از این ناحیه دور می شویم پنج امتیاز کسر  68دارای امتیاز  28امتیاز بود. ناحیه تریپل 
امتیاز در باال و پایین این ناحیه به پرتاب ها تعلق می گرفت  25، 38، 35، 48، 55شده و به ترتیب امتیاز های 

را ببینید(. تمامی امتیازهای خارج از این ناحیه صفر در نظر گرفته شد و برای افزایش اهمیت پرتاب، به  2)شکل 
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د به ششرکت کننده ها هم اعالم شد. هنگام ثبت هم برای افزایش جلب توجه آزمونی، امتیاز با صدای بلند گفته 
 ، صفر ثبت می شد.28طوری که امتیازهای خارج از ذوزنقه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فاصله که همه آنها یک سانتیمتر از هم فاصله دارند و با  12به  22تقسیم بندی ذوزنقه  -2 شکل

 فاصله پنج امتیازی از هم جدا می شوند.

شد. محل اجرای      ستفاده کردند و بازخورد افزوده دیگری به آنها داده ن شرکت کننده ها تنها از بازخورد بینایی ا
شگاه آنالیز حرکت تاک   شگاه، ثبت        آزمایش آزمای شگر )اپراتور آزمای سه آزمای شرکت کننده دارت و  بوده و غیر از 

 امتیاز و تنظیم پایه دارت( کسی در محل انجام آزمایش حضور نداشت. 
 

 روش های آماری

سی نرمال بودن توزیع داده ها امتیازات پرتاب و نیز داده های کینماتیک و الکترومایوگرافی از آزمون   برای برر
سمیرنف شاپیرو   ستفاده   ویلک و کلوموگروف ا شده و واقعی امتیاز های    . شد ا سه عملکرد پیش بینی  برای مقای
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پرتاب شرکت کننده ها در فاصله های بسیار تمرین شده، از رگرسیون )خطی یا منحنی وابسته به عملکرد در هفت 
 فاصله( استفاده شد. 

 

 نتایج
و انحراف  06/4دارای میانگین   28متری در ذوزنقه  38/2تعداد سااال های تمرینی شاارکت کنندگان در فاصااله  

ستاندارد   سطح تجربه مربوط به نمونه های   82/1ا سال و کمترین   6با  Hو  A ،E ،Gبود در حالی که باالترین 
ساااعت در روز با  2/ 66زانه نمونه ها بود. همین طور، میانگین تمرین های رو Bتجربه مربوط به شاارکت کننده 

و   Gو  A ،Eمی باشااد. به طوری که بیشااترین تمرین روزانه مربوط به شاارکت کننده  86/1انحراف اسااتاندارد 
 می باشد.  Bکمترین مربوط به شرکت کننده 

 4همبسته برای مقایسه عملکرد واقعی و پیش بینی شده بازیکنان در فاصله  tنتایج آزمون  -1جدول 

 در همه نمونه های تحقیق
1فاصله   2فاصله   3فاصله   5فاصله  فاصله 4*  6فاصله   7فاصله    

نمونه 
A 

t -45/6 85/2 31/3 81/1 -20/8 -51/8 -51/5 

 831/8 661/8 088/8 229/8 801/8 111/8 823/8 معناداری

نمونه 
B 

t -36/18 -63/2 89/3 00/6 -95/2 -38/5 -21/0 

 815/8 833/8 890/8 828/8 898/8 119/8 889/8 معناداری

نمونه 
C 

t -22/2 24/8 34/1 49/1 58/1 -80/1 29/1 

 320/8 210/8 258/8 286/8 313/8 031/8 15/8 معناداری

نمونه 
D 

t -29/1 -39/8 56/2 99/8 -14/2 44/8- -42/1 

 292/8 888/8 165/8 428/8 125/8 835/8 325/8 معناداری

نمونه 
E 

t -94/4 -82/1 34/5 96/4 95/8 -98/1 -08/5 

 820/8 190/8 448/8 830/8 833/8 228/8 839/8 معناداری

نمونه 
F 

t -81/1 22/8 -11/8 -82/8 25/1 28/3 -41/31 

 881/8 802/8 330/8 905/8 921/8 043/8 416/8 معناداری

نمونه 
G 

t -04/5 98/8 28/2 51/2 -99/1 -86/8 -36/1 

 386/8 958/8 104/8 120/8 151/8 459/8 820/8 معناداری

 * : فاصله بسیار تمرین شده

 

باشد که به این می -41/19دهد میزان شیب خط نشان می Aنتیجه آنالیز رگرسیون خطی در شرکت کننده 
امتیاز از امتیاز پرتاب کاسته می شود. 41/19معناست به ازای هر یک متر که شرکت کننده از هدف دور می شود، 

 بینی شده عملکرد و امتیازهای واقعی، در نقاطدهد که بین امتیاز های پیشهای آزمون تی همبسته نشان مییافته
و هفت اختالف معناداری وجود دارد اما با توجه به اختالف میانگین منفی، مهارت ویژه در این فاصله ها وجود  یک

ینی شده در بدهد که بیشترین اختالف به ترتیب بین عملکرد واقعی و پیشندارد. اختالف میانگین ها نشان می
دهند به این معنا که عملکرد نفی را نشان میهای یک و هفت یک اختالف مهای سه و چهار است و فاصلهفاصله

دهد میزان نشان می Bبینی رگرسیون است. نتیجه آنالیز رگرسیون خطی در نمونه فاصله یک و هفت کمتر از پیش
 04/2باشد که به این معناست به ازای هر یک متر که شرکت کننده از هدف دور می شود، می -04/2شیب خط 
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بینی شده دهد بین عملکرد واقعی و پیشهمبسته نشان می tب کاسته می شود. نتایج آزمون امتیاز از امتیاز پرتا
 فاصله چهار اختالف معناداری وجود دارد.  

می باشد که به این  -91/1نشان می دهد میزان شیب خط  Cنتیجه آنالیز رگرسیون خطی در شرکت کننده 
امتیاز از امتیاز پرتاب کاسته می شود.  91/1دور می شود،  معناست به ازای هر یک متر که شرکت کننده از هدف

بینی شده عملکرد و امتیازهای واقعی، در فاصله های دهد که بین امتیاز های پیشهمبسته نشان می tنتایج آزمون 
 اختالف معناداری وجود ندارد. 

باشد که به این می -88/9دهد میزان شیب خط نشان می Dنتیجه آنالیز رگرسیون خطی در شرکت کننده 
امتیاز از امتیاز پرتاب کاسته می شود.  88/9معناست به ازای هر یک متر که شرکت کننده از هدف دور می شود، 

های آزمون تی بینی رگرسیون استفاده شد. یافتهبا پیش 28همچنین از برای مقایسه مجموع امتیازهای ذوزنقه 
بینی شده عملکرد و امتیازهای واقعی، در فاصله های اختالف پیش دهد که بین امتیاز هایهمبسته نشان می

 معناداری وجود ندارد. 
باشد که به این می -12/10دهد میزان شیب خط ، نتیجه آنالیز رگرسیون خطی نشان میEدر شرکت کننده 

تاب کاسته می شود. امتیاز از امتیاز پر12/10معناست به ازای هر یک متر که شرکت کننده از هدف دور می شود، 
در  بینی شده عملکرد و امتیازهای واقعی،دهد که بین امتیاز های پیشهمچنین نتایج آزمون تی همبسته نشان می

ها اختالف معناداری وجود ندارد. های یک، سه، چهار و هفت اختالف معناداری وجود دارد. اما در سایر فاصلهفاصله
 اشته و در فاصله هایوجود ند ی یک و هفتفی، مهارت ویژه در این فاصله هااما با توجه به اختالف میانگین من

 سه و چهار تایید می شود.
باشد که به این می -80/15دهد میزان شیب خط نشان می Fنتیجه آنالیز رگرسیون خطی در شرکت کننده 

امتیاز از امتیاز پرتاب کاسته می شود.  80/15معناست به ازای هر یک متر که شرکت کننده از هدف دور می شود، 
بینی شده عملکرد و امتیازهای واقعی، در فاصله هفت دهد که بین امتیاز های پیشآزمون تی همبسته نشان می

ایر . در ساما با توجه به اختالف میانگین منفی، مهارت ویژه در این فاصله وجود نداردمعناداری وجود دارد  اختالف
 ها و نیز فاصله چهار نیز اختالف معناداری وجود ندارد. فاصله

باشد که به این می -33/12دهد میزان شیب خط نشان می Gنتیجه آنالیز رگرسیون خطی شرکت کننده 
امتیاز از امتیاز پرتاب کاسته می شود.  -33/12ازای هر یک متر که شرکت کننده از هدف دور می شود،  معناست به

 بینی شده عملکرد و امتیازهای واقعی، در فاصلهدهد که بین امتیاز های پیشها نشان میآزمون تی همبسته یافته
له چهار ها و نیز فاصمی باشد. اما در سایر فاصلهیک اختالف معناداری وجود داردکه البته اختالف میانگین ها منفی 

 اختالف معناداری وجود ندارد. 
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 بحث و نتیجه گیری
نتایج نشان می دهد که در دو نمونه از هفت شرکت کننده نهایی تحقیق، تفاوت معناداری بین امتیاز پرتاب و پیش 

شد.           شاهده ن شده، م سیار تمرین  صله ب شرکت کننده، مهارت ویژه در فا سیون وجود دارد و در پنج  نتظار ابینی رگر
کت کننده های نخبه دارت، منجر به عملکرد ویژه ای متری( در شر  38/2این بود که تمرین انبوه در فاصله چهار ) 

در فاصله چهار نسبت به شش فاصله نزدیک تر و دورتر شود. البته با بررسی اختالف میانگین بیشتر شرکت کننده          
ها در فاصله چهار و شش فاصله دیگر، اختالف میانگین بین عملکرد واقعی و پیش بینی شده در فاصله های سه،        

شرکت          چهار و پنج  شرکت کننده ها به جز یک  سیون در همه  ست. مدل های خطی رگر صله ها سایر فا شتر از  بی
کننده معنادار بوده اسات. این یافته ها نشاان می دهد که در دو شارکت کننده تحقیق می توان مهارت ویژه را در    

سایر محققان نتایج        شاهده کرد.  ست، م شده ا صله ای که تمرین انبوهی در آن انجام  دیگری را در این مورد به  فا
، نقاط دلخواه بسکتبال (4)، بیسبال (0)، تیراندازی با کمان (11, 6, 5, 3)دست آورده اند. در فاصله پنالتی بسکتبال 

مهارت های ویژه در سطح رفتاری مورد بررسی قرار گرفته اند که یافته های   (13)بادی  و تیراندازی با تفنگ (12)
 . این پژوهش به جز دو داده های دو شرکت کننده، از نتایج این تحقیقات حمایت نمی کند

 
نمونه تحقیق.  7بینی شده بر مبنای تحلیل رگرسیون خطی در مقایسه عملکرد واقعی )امتیاز ها( و عملکرد پیش -2نمودار 

دهند. را نشان می 4لوزی میانی، امتیاز فاصله دایره های اول تا سوم و پنج تا هفتم، امتیاز پرتاب را در شش فاصله دیگر و 

 دهند.فرود آمده است نشان می 22خطوط نقطه چین، فراوانی پرتاب های هر فاصله که در ذوزنقه 

نمونه  

A 

نمونه   نمونه  

C 

نمونه  

G 

نمونه  نمونه  

E 

نمونه  

D 
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، متودولوژی تحقیق و شیوه امتیازدهی دقیق (18)یکی از دالیل این نتایج و حمایت از یافته های سیز و موس 
بوده اند امتیاز  28بازیکنان می باشد. براساس متود، تنها به امتیازهایی که درون ذوزنقه  بر مبنای تمرین و تجربه

تعلق گرفته است و امتیازهای خارج از این مثلث، امتیاز صفر داشته اند. این یافته ها نشان می دهد که تحلیل 
تاثیر قرار دهد. همین طور یکی از دالیل میانگین داده ها تا چه اندازه می تواند یافته های مهارت های ویژه را تحت 

احتمالی دیگر این است که در این در همه تحقیقات این حوزه از تحلیل میانگین داده های پرتاب استفاده شده است 
. با یک رویکرد متفاوت، در این تحقیق از آنالیزهای فردی به جای آنالیز میانگین داده ها استفاده شده (0, 6, 3)

برنامه  تفسیر نتایج به ویژه در مورد تحلیلاست. به نظر می رسد که این نوع آنالیز بتواند اطالعات دقیق تری جهت 
برخی روش های آماری مورد استفاده در تحقیقات  (14)ارائه کند. جنتنر  برنامه حرکتی تعمیم یافتهحرکتی و نیز 

در این  ی آماریحامی تغییرناپذیری زمانبندی نسبی را مورد بازبینی قرار داد و گزارش کرد که با تغییر روش ها
حیطه، زمانبندی نسبی تغییرپذیر است. او از روش های آماری مختلفی استفاده کرد که نشان داد زمانبندی نسبی 
آن طوری به عنوان یکی از معیارهای سنجش برنامه حرکتی تعمیم یافته محسوب می شود، دارای ثبات کافی 

 جنتنر انجام شدند و از تغییرپذیر بودن زمانبندی نسبی و نیست. تحقیقات بسیاری با استفاده از روش های آماری
. البته ما آنالیز های فردی انجام داه ایم اما روش آماری همان روش های (16, 15)داده های جنتنر حمایت کردند 

پارامتریک و نان پارمتریک و از داده های میانگین پرتاب ها در هر فاصله برای هر نمونه به طور جداگانه استفاده 
در  وجود دارد که تزلزلکرده ایم. اما آنالیز میانگین درون عملکرد شرکت کننده ها متوقف شده است. این احتمال 

و  28مشاهده مهارت ویژه در همه شرکت کننده ها در فاصله چهار، هم به دلیل محدود کردن امتیازها به ذوزنقه 
 هم آنالیز فردی داده ها اتفاق افتاده باشد.

هر چه  ریکی از ابعاد مهم این نتایج ارتباط معکوس یافته ها با سطح تجربه بازیکنان می باشد. به عبارت دیگ
منطبق بود. این یافته  GMPتعداد تکرارها در فاصله چهار بیشتر بود، عملکرد در فاصله چهار بیشتر بر پیش بینی 

جالب توجه است زیرا دقیقا در مقابل اصول مهارت های ویژه است. محققان در پژوهش های مختلف به این نکته 
طح اختالف مهارت بسیار تمرین شده با پیش بینی ها اختالف اشاره کرده اند که هر چه میزان تمرین بیشتر باشد س

اب آزاد تکرار در یک عضو از یک طبقه از اعمال )پرت 388گزارش کردند که  (18)بیشتری دارد. برسلین و همکاران 
بسکتبال از فواصل مختلف(، برای مشاهده مزیت های خاص و مهارت ویژه کافی است و نیاز به تمرین انبوه در 
طول سال های طوالنی برای ایجاد سطح برجسته ای از مهارت هدف گیری نیست. یافته های این تحقیق نشان 

(، باعث تمایز یک مهارت در طبقه ای از Eو  Bمی دهد که تکرارهای کمتر در یک فاصله از هدف )در دو نمونه 
اعمال می شود و سطح تبحر خاصی از یک برنامه حرکتی اختصاصی را ایجاد می کند که منجر به عملکرد های 

( به Gو  A ،C ،D ،Fمتمایزی از فاصله بسیار تمرین شده می شود. اما در سطح تجربه های باالتر )نمونه های 
در همه فاصله هاست همان طوری که  GMPوری پرورش می یابد و نتیجه آن بهبود نظر می رسد طرحواره یادآ

می  GMPاین فرضیه در نمونه هایی که مهارت ویژه را نشان نداده اند تایید می شود. البته ما در قالب تئوری 
 ی تعریفصحبت کنیم. ممکن است ساختارهای با تعمیم پذیر GMPتوانیم تا مرز خاصی در مورد تعمیم پذیری 

، دارای ویژگی های ویژه و دامنه محدود تعمیم پذیری باشند که نتایج این پژوهش تا حدودی GMPشده در نظریه 
از آن حمایت می کند. بر اساس این یافته ها مربیان می توانند سطح بهینه تمرین برای مهارت های هدف گیری 



       877 ... حمایت از نظریه برنامه حرکتی تعمیم یافته در سطح رفتاری براساس آنالیز رگرسیون فردی

ه در مهارت های هدف گیری از جمله دارت استفاده کنند را در هر فرد و از آن برای رسیدن به عملکرد های برجست
 ، کمی نیاز به تامل دارد."هر چه تکرار بیشتر بهتر"و جمله 

 

 نتیجه گیری
و آزمایش مهارت های ویژه با آنالیزهای فردی بود. نتایج   GMPاین پژوهش با هدف تعیین میزان تعمیم پذیری 

های با دامنه تعمیم پذیری وسیع تر در سطح رفتاری،  GMPهای محدود تر و نیز  GMPاین پژوهش از وجود 
حمایت می کند. همچنین یافته های ما نشان می دهد که سطح تمرین و تجربه می تواند اثر معکوسی بر میزان 

ی رسد داشته باشد که این برخالف اصول مهارت ویژه در پژوهش های اخیر است. به نظر م GMPتعمیم پذیری 
بتوان ادعا کرد که یادگیری عمومی و اختصاصی همزمان در یک فرایند پیچیده سن، تجربه و تکرارهای روزانه و 
سایر متغیرهای مهم اتفاق می افتد. پژوهش های آینده باید به بررسی این ابعاد به طور دقیق در سطح رفتاری و 

 پرداخته شود.  GMPتلف مهارت های ویژه و نظریه سطح مختلف سیستم عصبی حرکتی بپردازند تا به ابعاد مخ
 سپاسگزاری

از همه دوستان عزیزی که به تهیه و انتشار این پژوهش کمک کردند، به ویژه سرکار خانم امینی و آقای دکتر 
 حسین نبوی نیک و سرکار خانم فدائی و بازیکنان نخبه و ملی دارت، بسیار سپاسگزاریم. 
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Abstract 

Background & Purpose: Especial skills are a distinguished performance in 

one member within a class of skill which is a debate that has confliction with 

generalized motor program basis. Previous researchers have used the mean 

analysis of data, thus this study was conducted to determine the degree of 

generalized motor program's generalizability and especial skills by evaluating 

the role of experience level with individual analyzes.  

Methodology: To answer the research question, seven experienced dart 

players were asked to dart throw 252 throws from seven distances in which 

most practiced distances was middle distance, executed in three sets. 

Individual analysis of linear regression was performed to calculate predicted 

performance.  

Results: Final results showed that there was a significant difference between 

the actual and the predicted regression in the two samples B and E, which had 

a lower experience level than others, but there was no significant difference 

between the other samples with the more experience.  

Conclusion: These findings revealed that especial skills are shaken at the 

behavioral level in the case of analysis of individual performance instead of 

an average analysis. On the other hand, the findings support the hypothesis 

that the level of experience and practice leads to a relative generalizability of 

the generalized motor program, which has a comparative relationship with 

the level of practice and repetition in one of the members of the skill class, 

and in contradiction with Findings of especial skills. These findings will draw 

interesting research questions and practical applications for future research. 

Keywords 

Generalized motor program, especial skills, schema theory, massive 

practice. 
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