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  چکیده

. هاي اخیر مورد بحث محقّقان بوده است  در سال یادگیري حرکتی به عنوان یک فرایند اختصاصی و یا عمومی :مقدمه و هدف

اره و اصول خالف برخی اصول نظریۀ طرحو اند که بر هاي ویژه را در بازیکنان نخبه گزارش کرده  هاي اخیر وجود مهارت  یافته

. باشد هاي ویژه در نقاط مورد عالقۀ بازیکنان نخبه بسکتبال می  این تحقیق، جستجوي مهارت هدف از انجام. تغییرپذیري نیرو است

. سال سن داشتند 24ـ  18این تحقیق، هشت بازیکن ماهر بسکتبال و همگی مرد بودند و بین  کنندگان شرکت :روش شناسی

. تر از آن که همگی عمود بر سبد بودند، اجرا کردند نقطه عقب 3نقطه جلوتر و  3ز نقاط مورد عالقه و شوت جفت را ا 210ها  آن

بینی شده آنان به وسیلۀ  بینی شده استفاده شد و سپس عملکرد واقعی و پیش معادلۀ رگرسیون خطّی براي تخمین عملکرد پیش

  . زوجی مورد مقایسه قرار گرفت tآزمون 

ها نشان داد و وجود  بینی تحلیل نهایی، اختالف معناداري را میان عملکرد بازیکنان در نقاط دلخواه و پیش :یريیافته و نتیجه گ

هاي شکل بازیکنان ماهر  همچنین عملکرد زنگول. کند ژه را در نقاط مورد عالقه بازیکنان نخبه بسکتبال اثبات می مهارت وی

  . دهد بسکتبال، مدل موازنه را مورد تأیید قرار می

  

   .هاي حافظه، مدل موازنه  هاي ویژه، نظریۀ طرحواره، بازنمایی  مهارت :هاي کلیدي  واژه
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  دانشجوي دکتري دانشگاه فردوسی مشهد.  2

   اسالمی واحد مشهد استادیار دانشگاه آزاد. 3

  عضو موسسه تحقیقات علوم تمرینی و ورزش، دانشگاه اولستر ایرلند شمالی.  4

  دانشگاه فردوسی مشهد کارشناسی ارشددانشجوي  . 5
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  مقدمه 

هاي زیادي   نظریه. هاي بسیار مهم در یادگیري و کنترل حرکتی، نحوة کنترل حرکات است  یکی از بحث

هاي وجود  هاي چندگان  عقیده. حرکت ارائه دهنداند تا تفسیري در مورد نحوة کنترل  این زمینه سعی کرده در

این  یکی از. اند این زمینه شده هاي منحصر به فردي در  ها و نظریه دارد که هر کدام منجر به ارائۀ مدل

نظریۀ طرحواره . شود این است که کنترل حرکت انسان به وسیلۀ حافظه و سیستم عصبی انجام می ها، ایده 

این زمینه هستند که هر دو بر  ، دو نظریه معتبر در)1971( 2حلقۀ بسته آدامز و نظریۀ) 1975( 1اشمیت

بودن یادگیري  نظریۀ طرحواره به عمومی. هاي سیستم عصبی تأکید دارند وابستگی حرکت به حافظه و ساختار

کات یادآوري، مسؤول اجراي حر و طرحواره GMPمعتقد است دو ساختار ) 2003، 1975(اشمیت . اعتقاد دارد

این  هاي درونی و محیطی است و کننده در حین اجراي حرکت قادر به استفاده از بازخورد اجرا. انسان هستند

. هاي حرکتی است  اعتقاد کلّی نظریۀ طرحواره، عمومیت یادگیري مهارت. شود باعث بهبود اجراي حرکات می

) و نه حرکت مستقل(شوند  اد گرفته میاین است که حرکات در قالب یک گروه حرکتی ی  این مفاهیم، یکی از

در مقابل، نظریۀ حلقه . سازي حرکات مختلف دارد این شیوه، حافظه انسان فضاي الزم ر ا براي ذخیره و با 

هاي اصلی حافظه است که براي  این نظریه، رد ادراکی، یکی از ساختار بر اساس. بسته آدامز قرار دارد

هاي مثبت در حین  تنها بازخورد. شود تر می شود و به تدریج اختصاصی حرکات، در حافظه تشکیل می تمامی

. شود هاي اشتباه منجر به بهبود حرکت نمی تواند منجر به بهبود حرکت شده و بازخورد انجام حرکت می

شوند و یادگیري یک فرایند  کند که حرکات به طور اختصاصی یاد گرفته می این نظریه عنوان می همچنین

هاي را  دارد که پاي ریشه در تحقیقات قدیمی) 1971(اساس نظریۀ حلقۀ بسته آدامز . ستاختصاصی ا

، 10، 9، 1) (1947برتشت این، (یادگیري حرکتی، یک فر ایند اختصاصی است، فراهم کردند  ایده که این براي

2 .(  

هاي حافظه،   و بازنماییهاي حرکتی   هاي تحقیقی مرتبط با مکانیزم یادگیري مهارت  این حوزه یکی از     

به ). 2005و همکاران،  4کیتچ(گذرد  است که چند سالی است که از ظهور آن می 3هاي ویژه  بحث مهارت

توان به عملکرد اختصاصی و برتر بازیکنان ماهر در نقاط بسیار تمرین  هاي ویژه می  عنوان تعریفی از مهارت

و همکاران،  5؛ برسلین2005کیتچ و همکاران، (بسکتبال گیري مثل شوت  هاي هدف  شده در برخی از مهارت

تمرینات . اشاره کرد) 2009و همکاران،  6سیمونز(و پرتاب پیچ بیسبال ) 2011؛ نبوي نیک و همکاران، 2010

این فاصله نسبت به فواصل  هاي خاصی از هدف منجر به عملکرد چشمگیر آنان در  انبوه بازیکنان در فاصله

این عملکرد قابل توجیه نیست و تا کنون هیچ  هاي یادگیري و کنترل حرکتی  طبق نظریه. شود اطراف آن می

هاي   هاي پویا، توضیحی براي علّت وجود مهارت  ها از جمله نظریۀ طرحواره و نظریۀ سیستم کدام از نظریه

  ). 12، 7، 3، 5(اند  ویژه ارائه نکرده
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پرتاب بازیکنان ماهر بسکتبال در فواصل مختلف از سبد  به بررسی عملکرد) 2005(کتیچ و همکاران      

) سانتیمتر 70/2، 30/3، 90/3، 50/4، 10/5، 70/5، 30/6(ها از بازیکنان خواستند که از فواصل  آن. پرداختند

داشته  رفت که با افزایش فاصله از سبد عملکرد آنان، افت منظّمی انتظار می. هاي آزاد خود را اجرا کنند  پرتاب

که قطعاً تمرینات زیادي را ) فوت 15( 1ها نشان داد که عملکرد بازیکنان در نقطۀ پنالتی تحلیل داده. اشدب

این نتایج چالش برانگیز، . بینی رگرسیون است اند، بسیار فراتر از حد انتظار و پیش این نقطه انجام داده در

در تحقیقی دیگر به ) 2009(و همکاران  سیمونز. این زمینه شد هاي براي انجام تحقیقات بعدي در انگیز

هاي و دانشگاهی بیسبال خواستند  ها از بازیکنان حرف آن. هاي ویژه در بیسبال پرداختند  بررسی وجود مهارت

ها نیز همانند نقطۀ پنالتی  آن. اجرا کنند 2هاي خود را به منطقه هدف  تا از فواصل مختلف از هدف، پرتاب

. کنند فوت از منطقۀ هدف فاصله دارد، اجرا می 5/60را از فاصلۀ استاندارد پرتاب که بسکتبال، تمرینات زیادي 

این بار هم اختالف معناداري میان عملکرد  هاي پرتاب از فواصل مختلف مورد بررسی قرار گرفت و امتیاز

فاصلۀ استاندارد  هاي ویژه در  بینی شده آنان وجود داشت که مؤید وجود مهارت واقعی بازیکنان و عملکرد پیش

هاي ویژه را در بسکتبال با دو سطح   نیز در تحقیقی دیگر مهارت) 2011(نبوي نیک و همکاران . بیسبال بود

؛ اما با شیوة )2005(ها از پروتکل اجرایی مشابه با کتیچ و همکاران  آن. مهارت مورد بررسی قرار دادند

را مورد تأیید ) 2005(ها، نتایج کیتچ و همکاران  تحلیل داده .استفاده کردند) چهار ارزشی(تر  امتیازدهی دقیق

این نتایج در بازیکنان  البتّه. هاي ویژه در بازیکنان ماهر بسکتبال مشاهده گردید  قرار دادند و بار دیگر مهارت

در تحقیقی جدیدتر، ) زیر چاپ(نبوي نیک، برسلین، مقدم، طاهري و نبوي نیک . مبتدي مشاهده نشد

کنندگان بازیکنان ماهر دارت بودند که قبالً  شرکت. هاي ویژه را در پرتاب دارت مورد بررسی قرار دادند  مهارت

پرتاب  504هر بازیکن در مجموع . اند انجام داده) متري 37/2(تمرینات زیادي را از فاصله استاندارد دارت 

پرتاب بود و نقطۀ میانی،  72هم هر فاصله انجام داد که س) سانتیمتر اختالف 30(فاصله مختلف  7دارت را در 

نقطه نشان داد  7تحلیل میانگین عملکرد بازیکنان در . بود) متري 37/2(همان فاصلۀ استاندارد پرتاب دارت 

بینی  ها و پیش ها در فاصله استاندارد، اختالف معناداري میان عملکرد آن که با توجه تمرینات انبوه آن

هاي ویژه در فاصله پرتاب دارت بار دیگر چالشی را در ادبیات مربوط به   د مهارتوجو. رگرسیون وجود داشت

کتیچ . کند تأیید می) پرتاب بیسبال و بسکتبال(و درشت ) پرتاب دارت(هاي حرکتی ظریف   نحوة کنترل مهارت

راي بررسی ها ب آن. هاي ویژه پرداختند  در تحقیق دیگري به بررسی دلیل بروز مهارت) 2008(و همکاران 

هاي ویژه از بازیکنان ماهر بسکتبال خواستند تا از   به عنوان یکی از دالیل ظهور مهارت 3فرضیه زمینۀ بینایی

انتظار . هاي آزاد خود را اجرا کنند  پرتاب) هاي متفاوت  فواصل مساوي اما زاویه(نقطۀ پنالتی و نقاط دیگر 

برخالف انتظار، عملکرد در نقطۀ . وي از هدف یکسان باشدرفت که عملکرد بازیکنان ماهر در فواصل مسا می

بدین ترتیب زمینه بینایی به . نسبت به عملکرد زوایاي دیگر اختالف معناداري داشت) درجه 90زاویه (پنالتی 

نیز به ) 2010(برسلین و همکاران . عنوان یکی از دالیل احتمالی عملکرد ویژه بازیکنان ماهر مطرح شد

 

1 - Foul line 
2  - Strike zone 

3 - Visual context hypothesis 
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این دومین تحقیقی بود که علّت . پرداختند) 2008کتیچ و همکاران، ( 1یادگیري پارامترهابررسی فرضیۀ 

ها پس از دستکاري پارامتر نیرو در پرتاب بازیکنان ماهر و  آن. داد هاي ویژه را مورد بررسی قرار می  مهارت

بینی شده در  عی و پیشمبتدي در نقاط مختلف به این نتیجه رسیدند که اختالف معناداري میان عملکرد واق

. تر مشاهده نشد این اختالف در پرتاب با توپ سنگین پرتاب توپ با وزن استاندارد وجود دارد در حالی که

هاي ویژه بود که جالب و   نتیجۀ نهایی تأیید فرضیۀ یادگیري پارامتر به عنوان یکی از دالیل احتمالی مهارت

  . )3، 6، 7، 13، 5(البتّه مورد انتظار بود 

گیري که جزء قوانین آن رشتۀ ورزشی بوده، مورد  هاي ویژه تا به حال در آن دسته از تکالیف هدف  مهارت     

در . کنند هاي قانونی اجرا می  بازیکنان همیشه تمرینات خود را بر طبق همین فاصله. بررسی قرار گرفته است

هایی با فواصل و زوایاي  ممکن است منطقه. د دارداین فواصل و زوایا وجو  واقع همیشه نوعی اجبار در انتخاب

تواند  این عوامل می یکی از. متفاوت نسبت به هدف وجود داشته باشد که از دید تحقیقات پنهان مانده است

تواند نکات  هایی مانند بسکتبال می این مناطق در رشته. نقاط خود انتخابی و مورد عالقۀ خود بازیکنان باشد

؛ نبوي نیک و همکاران، 2005کتیچ و همکاران، (در تحقیقات قبلی . به همراه داشته باشد قابل توجهی را

که بر روي بسکتبال انجام شده است همگی از نقطۀ پنالتی و نقاط اطراف ) 2010؛ برسلین و همکاران، 2011

را براي بازیکنان هایی  تواند محدودیت از یک نظر، نقطۀ پنالتی می). هاي منطقی  با فاصله(آن بوده است 

همچنین پرتاب آزاد . ندارند) نسبت به هدف(این نقاط و زوایا  بازیکنان نقشی در انتخاب. ایجاد کند ماهر

توانند از نقطۀ پنالتی اجرا  تنها پرتابی است که بازیکنان می) هنگام پرتاب، پاها با زمین در تماس هستند(

هایی است که بیشترین وقت تمرینات  یکی از پرتاب) شود می هنگام اجرا پاها از زمین جدا(شوت جفت . کنند

همچنین . دهد و بازیکنان در اجراي آن به هر شیوه و از هر جاي زمین آزاد هستند را به خود اختصاص می

شود به طوري که محبوبیت  هاي جفت بازیکنان حاصل می  بیشترین امتیازات یک بازي بسکتبال از شوت

این  بدین ترتیب بازیکنان ماهر بسکتبال معموالً مناطق خاصی را براي اجراي. نان داردخاصی در میان بازیک

احتمال دارد . کنند این فواصل و زوایا اجرا می هاي خود را از  آنان معموالً بهترین شوت. کنند شوت انتخاب می

با توجه . ی و یا عوامل دیگر باشدهایی را براي بازیکن به همراه داشته باشد که مربوط به بینای این نقاط مزیت 

کیتچ و همکاران . کنند ریزي می این مناطق زمین طرح ها معموالً اکثر تمرینات خود را از به این موارد، آن

خود، از تکلیف شوت جفت استفاده کردند و از بازیکنان ماهر خواستند که که از نقطۀ  2در آزمایش ) 2005(

ها  تحلیل داده. اجرا کنند) 1آزمایش (هاي جفت را به جاي پرتاب آزاد   تر شوتپنالتی و نقاط دورتر و نزدیک 

بینی شده شوت جفت از نقطۀ پنالتی ـ که قبالً هزاران پرتاب  اختالف معناداري را میان عملکرد واقعی و پیش

آنان  2در آزمایش این تکلیف به دلیل آزادي عمل و تغییرپذیري بیشتر . آزاد در آن اجرا شده بود ـ نشان نداد

این بود که بازیکنان مجبور بودند شوت جفت را از نقاط تعیین  این آزمایش محدودیت. مورد استفاده قرار گرفت

شوت جفت معموالً از نقاط . این برخالف ماهیت شوت جفت در تمرینات بسکتبال است شده انجام دهند که

هاي جفت را از نقاطی که   چنانچه بازیکنان ماهر شوت. ودش دلخواه بازیکنان و نه از نقاط تعیین شده اجرا می

 

1 - Learned parameters hypothesis 
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اجرا کنند، ) کنند و در تمرینات از آن مناطق براي اجراي شوت جفت استفاده می(مورد دلخواهشان است 

با توجه به توضیح فوق، آیا ممکن . هاي ویژه را در عملکرد پرتاب آنان مشاهده کنیم  این مزیت احتمال دارد

ها به همراه داشته باشد؟ آیا اثرات  هاي را براي آن هاي ویژ  ی دلخواه بازیکنان نخبه، مزیتاست که نواح

هاي را که در نقاط از قبل تعیین شده و استاندارد در پرتاب دارت، بسکتبال و بیسبال مشاهده شده است  ویژ

این است که به  حاضرتوان در نقاط مورد عالقه بازیکنان نیز مشاهده کرد؟ هدف از انجام تحقیق  می

این است که  بینی ما، پیش. هاي ویژه در نقاط مورد عالقه بازیکنان نخبه بسکتبال بپردازد  جستجوي مهارت

، باعث )این نقاط هاي مختلف و چه زمینه بینایی چه پارامتر(این نقاط براي بازیکنان ماهر  هاي احتمالی  مزیت

این با مقایسه عملکرد پرتاب در نقاط دلخواه با فواصل اطراف  که این فواصل خواهد شد عملکرد ویژه آنان در

این بود که قادر نبودیم زاویه و  البتّه محدودیت ما در انتخاب نقاط دلخواه. گیرد صورت می) عمود بر سبد(آن 

صله در نتیجه هر بازیکن زاویه و فا. فاصلۀ یکسان و یا محدوده خاصی را براي بازیکنان ماهر تعیین کنیم

این  متفاوتی را نسبت به سبد انتخاب کرده است و چون هدف ما عالقه و انتخاب خود بازیکن است باید از

  ). 3، 7، 5(پوشی کنیم و فقط نتایج نهایی پرتاب را مورد ارزیابی قرار دهیم  اختالف چشم

  

  شناسی تحقیق روش

بازیکنـان نخبـه و    انجـام گرفـت، تمـامی    این تحقیق را که بـه روش نیمـه تجربـی    جامعۀ آماري: ها آزمودنی 

. گیري در دسترس اسـتفاده شـد   ها از روش نمونه براي انتخاب آزمودنی. دهند هاي بسکتبال تشکیل می حرف

سال، تمرین منظّم بسـکتبال و   24تا  18سال در بسکتبال، دامنۀ سنّی  8همچنین مالك ورود، تجربه باالي 

سـال تجربـه در    8هشت بازیکن با تجربه بسکتبال که حد اَقـل  . د بودنداشتن هیچ گونه آسیب مزمن و یا حا

سـال   24تا  18ها بین  ها مرد بوده و دامنۀ سنّی آن همه آن. این تحقیق شرکت داشتند بسکتبال دارا بودند، در

لّـی  ایران بـوده و سـابقۀ دعـوت بـه تـیم م      هاي باشگاهی سوپر لیگ بسکتبال   بازیکنان عضو تیم تمامی . بود

کنندگان همگی داراي آمادگی بـدنی   هنگام اجراي آزمایش، شرکت. ایران را دارا بودند بسکتبال جوانان و امید 

  . نسبی بودند و هیچ گونه آسیب بدنی نداشتند

فاصلۀ مرکز حلقه از سطح . آزمایش در سالن استاندارد بسکتبال انجام گرفت: ابزار گردآوري اطّالعات     

کنندگان به عنوان نقاط مورد عالقه خود ذکر کرده بودند  ابتدا نقاطی که شرکت. تیمتر بودسان 3/05زمین 

این  متري خطّی از 10سپس به وسیلۀ یک نقّالۀ مهندسی و یک نخ . روي زمین با ماژیک عالمتگذاري شد

سه نقطه در نقطه بر مرکز حلقه در روي زمین عمود شد و به دنبال آن سه نقطه در جلوي نقطه دلخواه و 

 61فاصله بین خطوط . ها عمود بر مرکز حلقه بودند پشت نقطه دلخواه رسم شد به طوري که تمامی آن

  تمامی). 2011؛ نبوي نیک، طاهري و مقدم، 2005ِکیتچ و همکاران، ) (فوت 2معادل (سانتیمتر بود 

هاي لوکوپالست   نهایی به وسیلۀ چسبگیري  اندازه ها ابتدا به وسیلۀ ماژیک وایت بورد، و پس از گذاري عالمت

پرتاب  210بدین ترتیب هفت نقطه فراهم شد که بازیکنان . گذاري شد روي زمین عالمت) سانتیمتر 25*  5(
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به طور نمونه  1هاي بازیکنان به وسیلۀ دوربین سونی  همچنین از پرتاب. این نقاط اجرا کردند خود را از

  ). 7، 5(تر با امتیازات ثبت شده مقایسه شد  دقیقفیلمبرداري شد و بعدا براي بررسی 

نامه را پر، و رضایت خود را براي شرکت  هاي رضایت  کنندگان فرم قبل از هر اقدامی، شرکت: روش اجرا     

ها گفته شد و بازیکنان شروع به  سپس دستورالعمل کامل اجراي آزمون براي آن. در تحقیق اعالم کردند

دقیقه به طول  40کنندگان تقریباً  هاي هر کدام از شرکت  تکمیل کوشش. د کردندهاي خو  اجراي پرتاب

هاي خود را از   ها، کوشش از آن بدین صورت که نیمی . ترتیب اجراي بازیکنان همتاسازي متقابل شد. انجامید

. اجرا کردند) 1به  7از نقطه (ها را از دور به نزدیک  دیگر کوشش و نیمی ) 7به  1از نقطه (نزدیک به دور 

بین هر . رفتند کردند و سپس سراغ دسته دیگر می را کامل می) کوشش 10( 2بایست یک دسته بازیکنان می

ثانیه پس از برخورد با زمین توپ  5ثانیه استراحت وجود داشت، بدین ترتیب که آزمونگر زیر حلقه،  5کوشش 

در پایان هر . گرفت گ و ریتم دلخواه خود بازیکن صورت میگرداند؛ اما پرتاب نهایتاً با آهن را به آزمودنی برمی

شوت جفت در  210در مجموع . رفت شد که بازیکن به نقطۀ جدید می دسته، زمانی توپ به بازیکن سپرده می

). دسته 21در مجموع (کوشش بود  10دسته بود و هر دسته داراي  7هر ست داراي . ست اجرا شد 3قالب 

هاي شوت شده بۀ اك شیوه و به وسیلۀ پاس داخل   توپ تمامی . تراحت وجود داشتدقیقه اس 5بین هر ست 

اولین . این آزمایش به فرایند انجام آن نظارت داشتند سه آزمونگر در اجراي. شد سینه به آزمودنی برگردانده می

ؤولیت ثبت امتیازات دومین آزمونگر، مس. کنندگان بود آزمونگر در زیر حلقه، مسؤول بازگرداندن توپ به شرکت

در جدول امتیازات فردي را داشت و سومین آزمونگر هم وظیفۀ کنترل تعداد، ترتیب و میزان استراحت بین 

کردند و  نقاط با تالش مساوي اجرا می  هاي خود را از تمامی  بازیکنان شوت. ها را بر عهده داشت کوشش

ها گفته شد که سعی کنند  همچنین به آن. ود نداشتنقطه از لحاظ دقت و تالش بازیکنان وج 7تفاوتی بین 

ها بایدبدون برخورد با تخته و با کمترین برخورد با  ها را با تکنیک مشابهی اجرا کنند و نیز پرتاب شوت تمامی 

ها از  پرتاب تمامی  .ها حق هیچ نوع حرکت و دریبلی را قبل از اجراي شوت جفت نداشتند آن. حلقه اجرا شود

بازخورد بینایی تنها . پشت خطوط تعیین شده اجرا شد و بازیکنان حق نداشتند پا روي خطوط بگذارند

) 0ـ  3(ارزشی صورت گرفت  4ها به وسیلۀ یک سیستم  امتیازگذاري شوت. شد بازخوردي بود که دریافت می

امتیاز، در صورتی که  3یا کمترین برخورد،  بدین صورت که در صورت گل شدن توپ بدون برخورد با حلقه 

امتیاز، در  2شد  گل می) هاي حلقه  در اثر برخورد با لبه(کرد و یا با مکث زیاد  توپ به باالي حلقه برخورد می

امتیاز، و در صورت برخورد توپ به لبۀ بیرونی  1شد  کرد و گل نمی صورتی که توپ به باالي حلقه برخورد می

  ). 7، 5(گرفت  امتیاز به آن تعلّق می 0دن به حلقه، حلقه و یا نرسی

نقطه که نقطه  7سپس . ابتدا میانگین عملکرد بازیکنان در نقاط دلخواه شان محاسبه شد: روش آماري     

بر طبق معادلۀ رگرسیون خطّی، ). 1جدول (ها، نقاط مورد عالقۀ بازیکنان بود، به دست آمد  میانی آن

این مقادیر براي  بینی شد و سپس ازیکنان در نقاط موردعالقه به صورت مجزا پیشهاي تک تک ب  عملکرد
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براي مقایسه عملکرد واقعی و . بینی شده بازیکنان مورد استفاده قرار گرفت محاسبه میانگین عملکرد پیش

  ). 2جدول (همبسته استفاده شد  tبینی شده بازیکنان در نقاط دلخواه از آزمون  پیش

  

  نتایج

خط برازش، کاهش عملکرد پرتاب را . درصد بود 17/73گین درصد موفّقیت در فاصله دلخواه بازیکنان، میان

بینی  ابتدا براي هر بازیکن تحلیل رگرسیون خطّی جهت پیش. همزمان با افزایش فاصله از سیبل نشان داد

این نقطه، اختالف  در مقایسۀ نهایی با عملکرد واقعی بازیکنان. عملکرد در فاصله دلخواه انجام گرفت

، 21/67: بینی شده ، میانگین پیش90/5: ، انحراف استاندارد17/73: میانگین واقعی(معناداري را نشان داد 

اختالف بین . هاي ویژه است  دهندة وجود مهارت که نشان) t (9) =2. 91, p =. 05؛ 53/5: انحراف استاندارد

% 8. 8این میزان در مقایسه با تحقیقات گذشته . است%  96/5 این تحقیق بینی شده در عملکرد واقعی و پیش

کمتر و ) 2011نبوي نیک و همکاران، % (34. 7و ) 2010برسلین و همکاران، % (7، )2005کیتچ و همکاران، (

هاي  این تحقیق، بررسی عملکرد زنگول دومین تحلیل. بیشتر بود) نبوي نیک و همکاران، زیر چاپ% ( 1. 4از 

یاول و سپس سقوط  این تحلیل به دلیل صعود اولیۀ منحنی رگرسیون در سه فاصله. کنان ماهر استشکل بازی

بینی شده در فاصله دلخواه  اختالف معناداري میان امتیاز واقعی و پیش). 2نمودار (هاي بعدي است   در فاصله

این بود که باالترین سطح عملکرد این تحقیق،  بینی در هاي غیر قابل پیش  یکی از یافته). 05/0(وجود داشت 

نه فاصلۀ دلخواه ) 79/11: ؛ انحراف استاندارد96/73: میانگین واقعی(پرتاب، مربوط به فاصله دوم از سبد بود 

همبسته دیگر نیز براي برآورد  tیک آزمون ). 90/5: ؛ انحراف استاندارد17/73: میانگین واقعی(بازیکنان 

انجام شد که اختالف معناداري را میان عملکرد پرتاب ) 1در نمودار  4و  2له فاص(این دو نقطه  اختالف میان

این آزمون اختالف معناداري میان عملکرد واقعی  نتایج. [t (7) =0. 24, p =. 05[این دو فاصله نشان نداد  در

وجود  که تأییدي بر) = p =0. 5 t (7) ,3/26) بینی شده بازیکنان در نقاط دلخواه نشان داد و پیش

  . هاي ویژه در نقاط دلخواه بازیکنان ماهر است  مهارت

  

  گیري بحث و نتیجه

هاي ویژه در نقاط مورد عالقۀ   ها و قابلیت این آزمایش، ما به دنبال پاسخ به این سؤال بودیم که آیا مهارت در

اند،  بسکتبال انجام شده هاي ویژه در  اکثر تحقیقاتی که در زمینه مهارت. بازیکنان ماهر بسکتبال وجود دارد

؛ 2010؛ برسلین و همکاران، 2005کتیچ و همکاران، (اند  مهارت پرتاب آزاد را به عنوان تکلیف انتخاب کرده

شود و امتیازات زیادي را براي تیم به  هایی که در بسکتبال اجرا می اکثر شوت). 2011نبوي نیک و همکاران، 

معموالً با ) شود با جدا شدن پاها از زمین اجرا می(وت جفت ش. آورد، شوت جفت بسکتبال است دست می

از هر (دهد  تغییرپذیري باالتري در اجرا همراه است؛ اما در مقابل آزادي بیشتري را به اجراي بازیکن می

ت این شوت را با توجه به پس  با توجه به این خصوصیات، بازیکنان معموالً). فاصله و زاویه و نیز با هر حالتی

با توجه . هاي خاص، عملکرد شوت بهتري دارند  کنند و از محدوده هاي خاصی اجرا می  خود و آزادانه از مکان
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؛ 2010؛ برسلین و همکاران، 2005کیتچ و همکاران، (به محدودیت تکلیف پرتاب آزاد در تحقیقات گذشته 

تغییر دادیم و هم امکان انتخاب  در تحقیق حاضر ما تکلیف را به شوت جفت) 2011نبوي نیک و همکاران، 

، به طوري که در این آزمایش )متري اجرا شود 5/4بر خالف پرتاب آزاد که باید حتماً از (را به بازیکنان دادیم 

این  براي. هاي خود را اجرا کنند  این محدودة پرتاب بازیکنان حق داشتند محدودة خاصی را انتخاب کرده و از

صفر (ودیتی در زاویه و فاصله نسبت به سبد نداشتند؛ اما همگی طرف راست سبد ها هیچ محد انتخاب، آن

هاي ویژه را   این به ما امکان داد تا بتوانیم وجود مهارت. و دامنۀ بین درجه را انتخاب کردند) درجه 90درجه ـ 

از فواصل دورتر و همچنین از بازیکنان خواسته شد که . هاي دلخواه بازیکنان جستجو کنیم  این محدوده در

نیز شوت جفت اجرا کنند به طوري که امکان مقایسه بین نقاط ) عمود بر سبد(تر از نقاط مورد عالقه  نزدیک

هاي مورد عالقه   در صورتی که محدوده. هاي اطراف آن را فراهم آورد  ها و نقاط و محدوده مورد عالقه آن

هاي را براي نقاط مورد  هاي ویژ  توان مزیت تر متفاوت باشد میبازیکنان با عملکرد آنان در نقاط دورتر و نزدیک

هاي ما نشان داد که اختالف معناداري میان نقاط مورد عالقۀ بازیکنان و نقاط دیگر که   داده. عالقه نوید داد

هاي   ههاي ویژه را در محدود  هاي ویژه و قابلیت  این نتایج وجود مهارت. همگی عمود بر سبد بودند وجود دارد

کند و با توجه به این که از تکلیف شوت جفت استفاده شده است، جالب به نظر  دلخواه بازیکنان تأیید می

  ). 7، 3، 5(رسد  می

هاي شکل بازیکنان ماهر و تأیید مدل  این تحقیق عملکرد زنگول هاي مهم  از یافته: 1تأیید مدل موازنه     

یادگیري حرکتی در  دهد که چگونه  توضیح می) یک و همکاران، زیر چاپنبوي ن(مدل موازنه . باشند موازنه می

دهد که تمرینات  این مدل توضیح می همچنین. شود توأم می سطوح پیشرفته شامل اثرات اختصاصی و عمومی 

ها و  فاصله(هاي بسته، منجر به افت عملکرد در نقاط   بسیار زیاد بازیکنان در یک نقطۀ خاص در مهارت

تر و  شود عملکرد نقاط نزدیک مشاهده می) پیوست( 2همان طور که در نمودار . شود اطراف آن می) ها زاویه

این چالش را ـ که  ها این یافته. داراي افت محسوسی هستند) نقطه دلخواه(دورتر نسبت به نقطه میانی 

داشته باشد ـ قدرتمندتر از  هاي اطراف آن تأثیر منفی  تواند بر محدوده تمرینات زیاد در یک محدودة خاص می

نبوي نیک و همکاران، (این یافته در مطالعات قبلی هم به نوعی تکرار شده است . کند گذشته مطرح می

عضالت و نیز فعالیت الکتریکی مغز  2EMGاین مدل، ثبت  هاي پیشنهادي براي ارزیابی  یکی از روش). 2011

تواند  این می. باشد ها در نقاط مختلف با هم می این داده مقایسه در بازیکنان ماهر حین پرتاب از نقاط مختلف و

این زمینه پاسخ  تواند به سؤاالت بسیاري در آینده باشد که می ایدة تحقیقی بسیار مناسب براي تحقیقات یک 

  ). 8و  7(دهد 

کنترل حرکتی هاي اساسی در   اصول تغییرپذیري نیرو یکی از بحث: چالش در اصول تغییرپذیري نیرو     

آن را به عنوان یک ) 1979، 6و کویین 5، فرانک4هاوکینز ،3اشمیت، زالزنیک(است که اشمیت و همکارانش 
 

1 - Balanced model 
2 - Electromyography 
3 - Zelaznik 
4 - Hawkins 
5 - Frank 
6 - Quinn 
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کند هرچه اجراکننده از  گیري است و عنوان می ها مربوط به حرکات سریع هدف نظریه آن. نظریه ارائه دادند

واقع عملکرد بازیکنان با میزان فاصله از هدف، در . کند گیري او افت می گیرد، عملکرد هدف هدف، فاصله می

) 2010نبوي نیک و همکاران، (تحقیقات اخیر که بر روي بازیکنان بسیار ماهر بسکتبال . رابطۀ معکوس دارد

ها را با سؤاالتی رو به رو  این یافته انجام شده است) نبوي نیک و همکاران، زیر چاپ(و بازیکنان نخبه دارت 

مطابق ) 1نقطه (کنید، عمکرد بازیکنان در نزدیکترین نقطه  مالحظه می 2ور که در نمودار همان ط. سازد می

ترین نقطه نسبت به سبد اجرا  رود که بازیکنان، بهترین عملکرد خود را در نزدیک انتظار می. با انتظارات نیست

ترین سطح عملکرد  نازل کند به طوري یابد، عمکرد افت می کنند و به تدریج که فاصله از سبد افزایش می

بینی و  بسیار کمتر از میزان پیش 1عملکرد بازیکنان در نقطه  2مطابق با نمودار . باشد 7بازیکنان در فاصله 

هاي شکل براي عملکرد بازیکنان در نقاط مختلف  ایجاد منحنی زنگول این، باعث. نسبت به نقاط دیگر است

هاي که در نقاط مورد عالقۀ بازیکنان وجود دارد احتماال باعث افت  هاي ویژ  تمرینات بسیار زیاد و مزیت. است

این  به هر حال. آینده جستجو کرد این تأثیر عجیب را باید در تحقیقات دالیل. شود در نقاط نزدیکتر به سبد می

شود که در  ها با اصول تغییرپذیري نیرو در حرکات سریع سازگار نیست و نوعی چالش محسوب می یافته

، 7، 11) (، نبوي نیک و همکاران، زیر چاپ2011نبوي نیک و همکاران، (حقیقات قبلی هم تکرار شده است ت

8 .(  

شاید . باشد هاي مورد عالقۀ بازیکنان می  بینایی در محدوده همچنین یکی از دالیل احتمالی دیگر، زمینه     

بینایی مربوط به فاصله و  قاط دلخواه، زمینهیکی از دالیل اصلی عملکرد متفاوت و برتر بازیکنان ماهر در ن

مطرح ) 2008(بینایی اولین بار به وسیلۀ یکیتچ و همکاران  فرضیۀ زمینه. ها باشد زاویۀ نقطۀ مورد عالقۀ آن

هاي پرتاب   تحلیل داده. شد که در مورد عملکرد ویژه بازیکنان ماهر در پرتاب آزاد از نقطۀ پنالتی بسکتبال بود

ها ـ که داراي فاصله مساوي  نسبت به سایر نقطه) نقطۀ پنالتی(درجه  90ها در زاویۀ  که عملکرد آننشان داد 

بینایی  ها تأییدي بر فرضیه زمینه این یافته. بودند ـ برتر بود) درجه بود 15اختالف بین نقاط (اما زاویه متفاوت 

توان با  اکنون می. نقطۀ پنالتی بسکتبال بود به عنوان یکی از دالیل احتمالی عملکرد ویژه بازیکنان ماهر در

این ) با فاصله ثابت(ثابت نگه داشتن فاصله دلخواه بازیکنان از سبد و اجراي شوت جفت از زوایاي مختلف 

  ). 6(فرضیه را مورد آزمایش قرار داد 

تبال مورد تأیید قرار هاي ویژه را در نقاط مورد عالقۀ بازیکنان ماهر بسک  این تحقیق، مهارت هاي یافته     

یادگیري حرکتی را با هم  همچنین مدل موازنه را به عنوان مدلی که اثرات اختصاصی و عمومی. دهد می

رسد  ها با اصول تغییرپذیري نیرو در تضاد است و به نظر می این یافته. دهد کند مورد تأیید قرار می ترکیب می

این با  د عالقه، تأثیر منفی بر عمکرد نقاط اطراف دارد کهکه تمرینات انبوه بازیکنان ماهر در نقاط مور

تواند به  هاي تحقیق حاضر می  همچنین یافته. یافته مغایرت دارد یا برنامۀ حرکتی تعمیم 1GMPپذیري  تعمیم

کند  این نکته تأکید می ان در جهت طرّاحی تمرینات بر اساس عالقه و انتخاب بازیکنان کمک کند و برمربی

تواند جایگزین خوبی براي فواصل و زوایاي خاص و متخب  هاي دلخواه بازیکنان می  ها و فاصله ویهکه زا

 

1 - Generalized motor program 
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توانند روي تمرینات شوت  همچنین بازیکنان ماهر بسکتبال می. در تمرینات شوت جفت بازیکنان باشد مربی

به نظر . ین انتخاب نمایندجفت از مناطق مورد عالقه خود تمرکز کنند و نواحی خاصی از زمین را براي تمر

چه بسا که . هاي ویژه، باید به عنوان یک ضرورت تحقیقی محسوب شود  رسد که بررسی علل مهارت می

پردازي جدید  تواند راه را براي نظریه هاي ویژه می  انجام تحقیقات با هدف روشن شدن دالیل بروز مهارت

بندي کرده و مسیري جدید را در تحقیقات  مدلی جدید جمعها را به عنوان  این یافته محقّق باز کند؛ همچنین

  . یادگیري و کنترل حرکتی باز کند حوزه

  

  تشکر و قدرانی

این تحقیق صمیمانه تشکّر  از جناب آقاي دکتر سردار به خاطر در اختیار گذاشتن امکانات و سالن براي

هاي   قاي دکتر جباري به خاطر مشاورهاز حسین و علی نبوي نیک به خاطر همکاري بی دریغ، از آ. کنیم می

ها آقاي  ان آنمربیهاي مشهد به خاطر همکاري دقیق و از  بازیکنان بسکتبال حرف آماري مناسب، از تمامی

همچنین از آقایان و استادان محترم آقاي تیموتی . کنیم زاده صمیمانه تشکر می صادق سمیعی و عباس عباس

  . هاي صمیمانه ممنونیم  همکاري دي لی و ریچارد اشمیت به خاطر
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  :جداول و نمودارها

  هاي انتخابی و مورد عالقه بازیکنان ماهر  ـ فاصله و زاویه1جدول 

 بازیکنان ها زاویه ها فاصله

95/5 50 1 

43/6 50 2 

85/4 90 3 

42/5 30 4 

38/6 40 5 

32/6 90 6 

90/5 40 7 

6. 35 40 8 
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بینی شده بازیکنان ماهر  و پیش) درصد موفّقیت(جفت شده براي مقایسۀ عملکرد واقعی  tـ آزمون 2جدول 

  بسکتبال در نقاط مورد عالقه

 میانگین هامتغیر
انحراف 

 استاندارد
 یازادي درجه tمقدار 

میزان 

 معناداري

 90/5 17/73 عملکرد واقعی
26/3 7 01/0 

 53/5 21/67 دهبینی ش عملکرد پیش

  
و نقاط دورتر و ) 4نقطه (بینی شده بازیکنان در نقاط دلخواه  مقایسۀ عملکرد واقعی و پیش -1نمودار 

شده نقطۀ  بینی دهندة عملکرد واقعی در نقطۀ مورد عالقه، دایره، معرّف عملکرد پیش لوزي نشان(تر  نزدیک

تر از نقاط مورد  د واقعی بازیکنان در نقاط دورتر و نزدیکدهندة عملکر هاي توپر، نشان مورد عالقه و مربع

 )عالقه هستند

  

  بازیکنان ماهر بسکتبال در نقاط مختلف نسبت به سبد) یوء وارونه(هاي شکل  ـ عملکرد زنگول2نمودار 


