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  چكيده
پاسخ اين سؤال بود كه آيا تمرين در شرايط بينايي ويژه مزيتي براي يادگيري دقت اجراي مهارت  نيافت ،هدف اين پژوهش

سال بودند كه  14/17 ±75/0طلب با ميانگين سن وپسر نوجوان دا 28كند يا نه؟ شركت كنندگان  مي پرتاب آزاد بسكتبال ايجاد

جلسه  15به مدت ) گروه تجربي(و شرايط روشنايي ويژة متمركز روي حلقة بسكتبال ) گروه كنترل(با نور معمولي : در دو گروه 

براساس نتايج، در . شرايط بينايي معمولي و ويژه ارزيابي شدندده روز پس از آخرين جلسة تمرين، گروه ها در . تمرين كردند

در آزمون با شرايط بينايي معمولي، دقت پرتاب هاي آزاد گروه تجربي . مرحلة تمرين بهبود دقت پرتاب هاي هر دو گروه مشابه بود

براساس نتايج، تنها وقتي . ه تاييد نشدبنابراين مزيت تمرين در شرايط بينايي ويژ. به مقدار معناداري كمتر از گروه كنترل بود

در مجموع نتايج نشان داد كه تنها وقتي مي توان انتظار  .آزمون در شرايط بينايي ويژه انجام گرفت برتري با گروه تجربي بود

 – شود كه شرايط حسي)  بسكتبال آزاد  مانند پرتاب(داشت يك وضعيت تمريني خاص موجب يادگيري بهتر مهارت هاي ورزشي 
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  مقدمه

تواند به  ها، مهارت باال در پرتاب آزاد مي به اعتقاد اغلب مربيان برجستة بسكتبال، عالوه بر ديگر مهارت
شود كه، وقتي توان دو تيم در يك  هاي بسكتبال ديده مي در تاييد اين ادعا در مسابقه .موفقيت تيم منجر شود

اند  ازاين رو برخي تالش كرده). 8(كند مي سرنوشت بازي را معين) پنالتي(هاي آزاد  حد و اندازه است، اغلب پرتاب
ها برخي  ر راستاي همين تالشد. هاي آزاد پيدا كنند هايي براي يادگيري بهتر و باال بردن درصد پرتاب روش

نور (هاي آزاد، در شرايط ويژه  كنند براي افزايش دقت پرتاب مربيان رشتة بسكتبال، به بازيكنان توصيه مي
اين روش حتي . شود كنند اين روش تمريني موجب تمركز بيشتر مي تمرين كنند و ادعا مي) متمركز روي سبد
هاي آزاد  پرتاب دقت بااليكنند،  اي نيز ادعا مي هاي حرفه بسكتباليست مهم تلقي شده كه برخيتا جايي مرسوم و 

اين افراد تصور مي كنند هر متغير تمريني ). 15(به دليل تمرين در اين شرايط است  1اي بي هاي ان آنها در رقابت
شود اين  سؤالي كه در اين مورد مطرح مي. كه موجب بهبود عملكرد شود، يادگيري را هم افزايش خواهد داد

است كه آيا دقت زياد اين ورزشكاران نخبة بسكتبال در پرتاب آزاد واقعاً به دليل مزيت تمرينات آنها در شرايط 
ها  بينايي ويژه بوده است؟ هدف اصلي از انجام تمرينات مهارتي، كسب قابليت اجراي ماهرانه و انتقال اين كيفيت

اي محيط  بافت يا شرايط زمينه. بهينه در شرايط مسابقه است ها به محيط رقابت و رسيدن به اجراي و ويژگي
نيز عامل مهمي در اثربخشي تمرين است، كه اغلب مربيان و ورزشكاران در تدارك ...) هايي مانند نور، صدا و  ويژگي(

اي مهيا شود،  ويژه مسئله اين است كه اگر در تمرين پرتاب هاي آزاد شرايط بينايي. محيط تمرين توجه كافي به آن نمي كنند
تواند موجب يادگيري مؤثر مهارت پرتاب و افزايش دقت در اجراي آن شود؟ و اينكه، آيا اثر  آيا اين شرايط تمريني واقعاً مي

  گيرد؟ هاي تمريني با نظريه ها و تحقيقات موجود قابل مقايسه است و مورد حمايت قرار مي بخشي احتمالي اين روش

در مراحل اولية هدف گيري براي اجراي پرتاب آزاد بسكتبال، بايد مدت زمان خيره ماندن روي  كه هتحقيقات نشان داد
همچنين معلوم شده كه ورزشكاران ماهر پيش از پرتاب توپ تقريباً دو برابر ). 19(طوالني باشد) سبد( موقعيت ويژة هدف

بنابراين اگر بتوان در تمرين شرايط بينايي ). 3، 19(به سبد خيره مي شوند ) ميلي ثانيه 357در مقابل  972(افراد مبتدي 
ويژه اي ايجاد كرد كه بازيكن ياد بگيرد مدت زمان بيشتري روي سبد تمركز كند، به احتمال زياد اين شرايط مي تواند 
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پژوهشي در زمينة بررسي اين فرضيه انجام داده ) 2001( 1هارله و ويكرز. دقت پرتاب هاي آزاد را افزايش دهد
منطقه اي از سبد يا تختة بسكتبال تعريف شده كه بازيكن در فرايند  2در اين پژوهش شرايط بينايي ويژه. ندا

نتايج اين پژوهش نشان داد . شده و طي تمرين در اين مورد بازخورد بينايي گرفته است پرتاب آزاد به آن خيره
هاي آزاد بازيكنان در طول يك  درصدي دقت پرتاب 66/ 76تا  22/62موجب بهبود  تمرين در اين شرايط بينايي ويژه

گيري با افزايش زمان خيره مانده  و تمركز بينايي در مرحلة آمادگي براي  هدف اين افزايش دقت در. فصل شد
پرتاب همراه بود و نشان داده شد بازيكناني كه در شرايط ويژه تمرين كرده بودند، پيش از شوت هاي موفق مدت 

محققان بهبود عملكرد و كسب قابليت تغيير زمان خيره ماندن پيش از . اند سبد خيره مانده زمان بيشتري به
در همين ). 4(اند  گيري نسبت داده پرتاب را به هدايت كانون توجه بينايي به نشانه هاي مربوط به عمل هدف

عملكرد بهينة بازيكنان ماهر زمينه تحقيقات ديگر نيز نشان داده اند كه مدت زمان تمركز بينايي عامل مهمي در 
و پرتاب ) 18(، ضربة گلف)21(، دريافت سرويس واليبال )6(، شليك تپانچه )22(رشته هاي ورزشي بيليارد 

هاي حركتي به نام فرضية ويژگي  از طرف ديگر، فرضية مهمي در زمينة يادگيري مهارت. است) 20(دارت 
منظور از . تفاوتي در مورد شرايط تمرين ارائه مي كندهاي م بيني وجود دارد كه پيش 3 )اختصاصي بودن(

اختصاصي بودن اين است كه عملكرد در شرايط آزمون به احتمال زياد وقتي بهينه خواهد بود كه شرايط ورود 
اطالعات به سيستم پردازشي اطالعات يا شرايطي كه يك مهارت در آن تمرين مي شود، مشابه شرايط آزمون 

ثراندايك معتقد بود  ).17(بوده است 4"هاي مشابه انتقال مؤلفه"اس نظرية ثرندايك، با عنوان اين ايده اس .باشد
ميزان انتقال يا بهرة يادگيري از يك موقعيت به موقعيتي ديگر تابع تعداد مؤلفه هاي مشترك دو موقعيت است 

اي شناختي، در مجموع اين در تحقيقات انجام گرفته در اواسط قرن بيستم در زمينة انتقال مهارت ه). 17(
ها  هاي بين آزمون انتقال و مرحلة اكتساب مهارت نظريه تاييد و در كل مشخص شده است كه هر چه شباهت

در پژوهشي در بارة بررسي ) 1992( 5در همين زمينه پروتئو). 12(بيشتر باشد، انتقال بيشتري صورت مي گيرد 

                                                           
1 - Harle & vickers 
2 - Quiet Eye 
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4 - Identical Elements Theory of Transfer 
5  - Proteau 
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گيري را در شرايطي كه نور فقط متمركز بر  يك تكليف هدف فرضية اثرات ويژگي تمرين از گروهي خواست تا
  . پس از مدتي، اين عده مجدد در شرايط نور كامل آزمايش شدند. هدف بود، تمرين كنند

به افت ) اجراي تكليف 1حركتي  –تغيير اطالعات حسي (هاي اين تحقيق نشان دادكه افزودن نور  يافته
يافته بيان داشته است كه در انجام مهارت از قبل آموخته شده، اگر منابع او براساس اين . شود عملكرد منجر مي

گيري اجرا با  اطالعات اصلي كه در فرايند يادگيري از آن استفاده شده، حذف شود يا تغيير كند، مرجع تصميم
تأييدي بر  هايي از اين دست به عنوان يافته). 9(مشكل رو به رو مي شود، كه نتيجة آن افت عملكرد خواهد بود

دليل بروز اين اثرات از ). 10، 11(شود  حركتي تمرين قلمداد مي –نوع خاصي از ويژگي به نام ويژگي حسي 
ديدگاه رفتاري اين گونه بيان شده است كه در اوايل تمرين اطالعات حسي ناشي از بينايي و گيرنده هاي عمقي 

يكي از آنها مخدوش يا حذف شود، از منبع ديگر براي اين مرحله اگر در . اي مجزايي دارند ساختارهاي حافظه
شود و يك بازنمايي بين  اما با ادامة تمرين، بينايي و حس حركت يكپارچه مي. شود پردازش اطالعات استفاده مي

بنابراين در مراحل پيشرفتة تمرين، نقصان در يكي از آنها ممكن است به افت ). 11(گيرد  حس غالب شكل مي
نيز از ديدگاه كنترلي اظهار داشته اند كه در فرايند يادگيري از بين ) 2004( 2خان و فرانكز. شود عملكرد منجر

استفاده از منبعي كه عملكرد بهينه را ...) بينايي، حركت، شنوايي، المسه، (منابع اطالعات حسي در دسترس 
دهد  منبع غالب، افت عملكرد رخ ميدر صورت حذف يا تغيير اين . شود كند، بر ديگر منابع غالب مي تأمين مي

هاي زيربنايي  هاي كسب شده در تمرين با ميزان تغيير الگوي توانايي بنابراين، به نظر مي رسد انتقال ويژگي). 7(
  . حركتي در ارتباط باشد –مهارت، از يك طرف و وابسته شدن اجرا به منابع اطالعات حسي 

توان گفت كه شرايط بينايي ويژه   مطرح شده در تحقيق ميبا توجه به آنچه مرور شد، در مورد سؤال 
اما . در تمرين پرتاب آزاد بسكتبال ممكن است موجب بهبود دقت پرتاب شود) هدايت بينايي به سمت سبد(

حركتي محيط تمرين پرتاب آزاد بسكتبال تغيير مي كند، بايد  –وقتي با ايجاد شرايط بينايي ويژه، شرايط حسي 
ها و نيز يكپارچه شدن حس حركت با اين شرايط بينايي نيز توجه شود و در  يير الگوي تواناييبه مسئلة تغ

بنابراين، اگر با تاريك كردن محيط تمرين . ارزيابي اثربخشي اين روش تأثيرات ويژگي تمرين را نيز در نظر گرفت
هاي  بيني بسكتبال ايجاد شود، پيششرايط بينايي ويژه براي تمرين پرتاب آزاد ) سبد(و تاباندن نور روي هدف 
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با توجه به ديدگاه . متفاوتي در زمينة اثربخشي اين وضعيت تمريني خاص بر دقت پرتاب آزاد مطرح مي شود
مطرح شده در مورد رابطة بين هدايت كانون توجه بينايي به نشانه هاي مربوط به عمل هدف گيري با افزايش 

شود تمرين در شرايط بينايي ويژه موجب افزايش دقت پرتاب آزاد و  ي ميبين ، پيش)4(دقت اجراي پرتاب آزاد 
در مقابل، براساس نظرهاي مطرح شده در بارة ويژگي تمرين . يادگيري مؤثرتر مهارت پرتاب آزاد بسكتبال شود

ي ، پيش بيني مي شود تمرين در شرايط بينايي ويژه موجب كاهش دقت پرتاب آزاد در شرايط معمول) 11-9،7(
بيني ديگر ما اين بود كه تمرين تنها وقتي موجب بهبود يادگيري مؤثرتر پرتاب آزاد بسكتبال  پيش. منجر شود

ها، در تحقيق حاضر پس از  بيني براي بررسي اين پيش. مي شود كه شرايط آزمون مشابه شرايط تمرين باشد
تمرين ) نور كامل(و معمولي ) متمركز روي حلقه(هاي بينايي ويژه  اينكه دو گروه از افراد به طور مجزا در وضعيت

  . هايي با شرايط بينايي طبيعي و ويژه مقايسه شده است هاي آزاد آنها در آزمون كردند، دقت اجراي پرتاب

 

  روش تحقيق 

  سن) انحراف معيار ±(دانش آموز پسر سالم، با ميانگين  28تحقيق حاضر با شركت  :كنندگان شركت
گونه سابقه و آشناي با تمرينات ورزش بسكتبال نداشتند و به  اين افراد هيچ. نجام گرفتاسال  75/0±14/17

  .در اين تحقيق شركت كردند) نامة كتبي با اخذ رضايت(صورت داوطلبانه 

   تكليف و نحوة ارزيابي آن

رتاب آزاد براي اين اجرا فرد بايد پشت خط پ. تكليف مورد نظر در تحقيق اجراي پرتاب آزاد بسكتبال بود
. كرد ايستاد و بدون اينكه دريبل بزند، به قصد گل شدن و با دست برتر خود، اقدام به پرتاب مي بسكتبال مي

براي ارزيابي دقت پرتاب آزاد از مقياس سه ارزشي آزمون شوت . زمان مجاز براي هر پرتاب حداكثر پنج ثانيه بود
شد دو امتياز؛ آنهايي  هايي كه به هر ترتيب وارد سبد مي پرتاببه اين صورت كه . استفاده شد) 1(بسكتبال ايفرد 

شد يك امتياز؛ و به پرتابي كه بدون برخورد به حلقه يا  كه با برخورد به سبد يا تختة بسكتبال وارد سبد نمي
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را دريبل شد، يا فرد قبل از اج ، يا در زمان اجرا مجاز اجرا نمي)1هاي ايربال شوت(رفت  تختة بسكتبال از دست مي
  . گرفت زد، امتيازي تعلق نمي مي

  روش اجرا

پرتاب يك دست (هاي تجربي، در يك جلسة توجيهي شيوة اجراي پرتاب آزاد بسكتبال  پيش از دست كاري
نحوة . توسط مربي كار آزموده و ماهر به دو صورت كالمي و نمايش مهارت آموزش داده شد) از روي شانه

در پايان . دقيقه فرصت تمرين داده شد 20كنندگان  ضيح داده شد و به شركتامتيازدهي نيز توسط محقق تو
سپس شركت كنندگان . آزمون اجرا كرد كننده به طور مجزا ده پرتاب آزاد را به عنوان پيش اين جلسه، هر شركت

گروه . دندبا تعداد مساوي جايگزين ش) تجربي و كنترل(بندي و در دو گروه  آزمون رتبه هاي پيش براساس نمره
تمرين در (براي گروه تجربي . تمرين كرد) شرايط بينايي معمولي(كنترل از جلسة بعد در روشنايي كامل سالن 

هنگام شب و به وسيلة نورافكن ليزري ويژه كه قابليت متمركزي كردن روشنايي روي يك ) شرايط بينايي ويژه
بد بسكتبال تابانده شد و بقية محيط سالن تمرين تنها روي حلقه و س 1منطقة خاص را داشت، نور مطابق شكل 

 هر فرد در هر جلسه پس از گرم. جلسه با شرايط تجربي مخصوص خود تمرين كردند 15هر دو گروه . تاريك بود
پرتاب آزاد را اجرا مي كرد كه مجموع امتيازهاي اين پرتاب  20پرتاب دست گرمي،  10كردن عمومي و اجراي 

اي سه  تمرين هفته. فاصلة استراحت بين هر پرتاب نيز حدود ده ثانيه بود. شد فرد ثبت ميها به عنوان عملكرد 
كننده  پس از مرحلة اكتساب، هر شركت) . مرحلة اكتساب(ادامه داشت ) روزهاي فرد(جلسه وبه مدت پنج هفته 

رتاب در وضعيت بينايي پ(هاي كنترل و تجربي، در دو آزمون  پس از آن، افراد گروه. كرد ده روز استراحت مي
ها تمام شرايط به استثناي نور سالن محل  در اين آزمون. شركت كردند) معمولي و پرتاب در وضعيت بينايي ويژه

پرتاب آزاد انجام  15در اين دو آزمون هر شركت كننده براي هر وضعيت . هاي تمرين بود تمرين مشابه جلسه
براي . شد پرتاب اصلي كه نتايج آن ثبت مي 10از گرم كردن و  پنج پرتاب براي جلوگيري از افت ناشي. داد

  . جلوگيري از اثر خستگي در حدود ده دقيقه بين اين دو آزمون استراحت داده شد

  

                                                           
1 - Air Balls 
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  نحوة دستكاري محيط براي اجراي پرتاب آزاد بسكتبال در شرايط ويژه -1شكل 

هاي انجام  ها در تمرين و آزمون كننده شركت) شده كسب امتيازهاي(هاي آزاد  دقت پرتاب: هاي آماري  روش
) هاي آزاد درصد پرتاب) = شده كل امتياز كسب)/ (2×ها تعداد پرتاب([ ×100(گرفته در تحقيق از طريق رابطة 

هاي تجربي و كنترل در طول جلسات تمرين،  هاي آزاد گروه براي ارزيابي تغييرات عملكرد پرتاب. كمي شده است
با ) هاي تمرين جلسه( 15 ×) بي و كنترلتجر: گروه ( 2آزمودني،  ونرد –آزمودني  ل واريانس مخلوط بيناز تحلي

پس از اجراي تحليل واريانس و معناداري . تكرار سنجش روي جلسات تمرين در مرحلة اكتساب استفاده شد
ل جلسات تمرين با استفاده از ها در طو كننده هاي تمرين، روند تغيير عملكرد شركت براي عامل جلسه Fنسبت 
براي مقايسة عملكرد  .تحليل شد 1 )تحليل روند(اي  هاي چندجمله هاي پيش از تجربه به روش مقابله مقايسه
ي معمولي و ويژه گرفته شد، از آزمون تي استودنت ايهايي كه در شرايط بين هاي كنترل و تجربي در آزمون گروه

  . در نظر گرفته شد α= 05/0هاي آماري سطح معناداري  در تحليل .هاي مستقل استفاده شد براي گروه
                                                           
1 - Polynomial Contrasts (Trend Analysis) 
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  هاي تحقيق  نتايج و يافته

) جلسه 15(و جلسات ) بينايي ويژه و معمولي(مرحلة اكتساب در تحليل واريانس براي بررسي اثر شرايط 
خص شد كه تنها اثر تمرين در مرحلة اكتساب و اثر تعاملي اين دو بر دقت پرتاب هاي آزاد شركت كنندگان، مش

و ) گروه(، در اين تحليل اثر اصلي شرايط تمرين f)14و364= (06/37و  >p 001/0اصلي جلسات معنادار است 
نشان داد كه براي هر دو گروه دقت ) تحليل روند(مقابله هاي چند جمله اي ). <05/0p(اثر متقابل معنادار نبود 

و  p=003/0(رين به صورت تابعي درجة دوم افزايش يافته است هاي آزاد بسكتبال در طول جلسه هاي تم پرتاب
  ). f)1و26=(36/10

هاي  تابعيت نور معمولي، ميانگين درصد پردر آزمون در وض: هاي بينايي معمولي و ويژه  آزمون در وضعيت
ايي ويژه، در مقابل، در وضعيت بين) 01/0p< ،50/3)=26(t(گروه تجربي به طور معناداري كمتر از گروه كنترل 

  ).05/0p< ،10/2)=26(t(ميانگين درصد پرتاب هاي گروه تجربي از نظر آماري بيشتر از گروه كنترل بود 

هاي انجام گرفته به طور خالصه مشخص شد كه تمرين در شرايط فراهم شده در اين  با توجه به تحليل
، در 1با در نظر گرفتن مقادير جدول  اما. شود تحقيق موجب بهبود يكساني در عملكرد پرتاب آزاد بسكتبال مي

هاي آزاد افرادي كه در شرايط نور  آزمون با شرايط نور طبيعي، با اطمينان زياد مي توان گفت كه دقت پرتاب
از افرادي است كه در شرايط نور معمولي ) درصد 43/11(كنند، كمتر  متمركز روي حلقة بسكتبال تمرين مي

آزمون پرتاب آزاد در شرايطي انجام گيرد كه تنها حلقه ديده شود، برتري نسبي   در مقابل، اگر. كنند تمرين مي
  ). 2شكل (اند  با آنهايي است كه در شرايط مشابه تمرين كرده) درصد 67/6(

  
درصد پرتاب هاي آزاد گروه هاي تجربي و كنترل در پيش آزمون و آزمون هاي انجام گرفته در   -1جدول 

  و ويژه شرايط بينايي معمولي 
  آزمون در شرايط بينايي  
  ويژه  معمولي  پيش آزمون  

  M SD M  SD  M  SD  
 04/9 81/43 55/8 00/35 24/3 29/6  )تمرين با شرايط بينايي ويژه(گروه تجربي 

  72/7  14/37  72/8  43/46  32/3  43/6  )تمرين در نور معمولي(گروه كنترل 
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) كنترلگروه (و معمولي ) تجربيگروه (دقت پرتاب آزاد گروه هاي تمرين كرده در شرايط بينايي ويژه  - 2شكل 
درصد براي  95دامنه هاي اطمينان ). نور متمركز روي سبد(در آزمون هايي با شرايط بينايي معمولي و ويژه 

  .تشخيص تفاوت هاي معنادار ارائه شده است
  

14/37

43/46

81/43

00/35
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  گيري  بحث و نتيجه

ف از تحقيق حاضر، پاسخ به اين پرسش بود كه آيا تمرين در شرايطي ويژه، كه در آن نور تنها روي حلقة هد
براي  ؟بسكتبال تابانده شود، مزيتي براي يادگيري دقت در اجراي پرتاب آزاد بسكتبال ايجاد مي كند يا خير

. زمينه اي است، دستكاري كرديمطرح تحقيق، نور محيط تمرين را كه يك ويژگي  اين پرسش درپاسخ يافتن 
ديدند،  به اين صورت كه يك گروه در شرايط معمولي و گروهي ديگر در شرايط ويژه كه تنها سبد بسكتبال را مي

اما . نتايج نشان داد كه تمرين در شرايط ويژه مي تواند عملكرد پرتاب آزاد بسكتبال را ارتقا بخشد. تمرين كردند
آزمون گرفته شد، ) نور معمولي(رين و هنگامي كه از هر دو گروه در شرايط يكسان پس از حذف آثار موقتي تم

دقت پرتاب هاي آزاد گروهي كه در تمرين تنها سبد بسكتبال را ديده بودند، كمتر از گروهي بود كه در نور 
ني نه تنها يربنابراين مي توان گفت كه تغييرات اعمال شده در محيط و شرايط تم. معمولي تمرين كرده بودند

در . مزيت چشمگيري ايجاد نمي كند، بلكه مي تواند افت دقت در پرتاب هاي آزاد را نيز به دنبال داشته باشد
به اين صورت كه از هر دو گروه در شرايط بينايي ويژه نيز  .طرح تحقيق، آزمون ديگري نيز گنجانده و اجرا شد

آزاد  به اين صورت كه اين بار دقت پرتاب هاي .جالب توجه بودنتايج اين  آزمون . آزمون پرتاب آزاد گرفته شد
به بيان ديگر، برتري با گروهي بود كه در شرايط . گروهي كه در شرايط نور طبيعي تمرين كرده بود، افت كرد

با مقايسة نتايج اين دو آزمون و نظريه هاي مطرح در حيطة يادگيري حركتي مي . نددبينايي ويژه تمرين كرده بو
  . ارائه كرد افت دقتاين توان پاسخ مناسبي براي 

هستند و تغيير شرايطي كه درآن مهارت ) ويژه(ها بسيار اختصاصي  ، مهارت)1968( 1براساس نظر هنري
بنابراين تمرين يك ). 5(هاي زيربنايي آن مهارت خواهد شد  شود، موجب تغييرات زيادي در توانايي اجرا مي

به . هاست پس اجراي آن تكليف در شرايط متفاوت، مستلزم تغيير الگوي تواناييتكليف در وضعيت ويژه و س
شواهد حاصل از مطالعات فيزيولوژي . همين دليل بايد تا حد ممكن شرايط تمرين و شرايط آزمون مشابه باشند

ه شود ك تمرين نيز در تاييد فرضية ويژگي، نشان مي دهد بهترين عملكرد عضالني در شرايطي حاصل مي
 ). 12(جلسات تمرين و آزمون مشابه هم باشند، به بيان ديگر هر آنچه تمرين شده است، سنجش شود

اختصاصي بودن . عصبي است) اختصاصي بودن(تحقيقات يادگيري حركتي نيز گوياي انواع متفاوتي از ويژگي 
                                                           
1 - Henry 
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ه نيز بيان شد، تحقيقات كه در مقدم طور همان). 14(اند  حركتي و اختصاصي بودن پردازش از آن جمله –حسي 
اند، در كل نشان داده است كه بعد از تمرين  حركتي –پروتئو و دانشجويانش در زمينة اختصاصي بودن حسي 

هايي كه تكليف را با  عملكرد گروه. يك تكليف حركتي ، اگر آزمون در شرايط بدون اطالعات بصري انجام گيرد
است كه در شرايط دسترس بودن بيشترين هايي  ند، بهتر از گروها كمترين ميزان بازخورد بينايي تمرين كرده

اند كه  پروتئو ودانشجويانش يك گام به جلو برداشته و نشان داده). 7،10،11(اند  اطالعات بينايي تمرين كرده
در شرايط نور طبيعي انجام گيرد عملكرد گروه هايي كه در دورة تمرين در غياب بينايي تمرين آزمون وقتي 

در تحقيق ما نيز مشابه . عبارت ديگر، افزايش اطالعات بصري مضر بوده است به). 13(ده بودند، آسيب ديد كر
هاي آزاد را در شرايط نور ويژه تمرين كرده  وتئو و دانشجويانش مشاهده كردند، وقتي از گروهي كه پرتابآنچه پر

كرده بود، دقت پرتاب هاي آنها كمتر از گروهي بود نور ويژه تمرين بود، خواستيم آزمون پرتاب آزاد را در شرايط 
به عبارت ديگر، در اينجا نيز افزايش اطالعات بينايي در محيط . كه در شرايط نور طبيعي تمرين كرده بودند

برتري با . در مقابل، وقتي آزمون در شرايط بينايي ويژه انجام گرفت. موجب افت عملكرد شده و مضر بوده است
بنابراين در راستاي نظر پروتئو و دانشجويانش، مي توان . در شرايط مشابه تمرين كرده بود گروهي بود كه

حركتي ايجاد  –پذيرفت و نتيجه گرفت كه ظاهراً در فرايند يادگيري پرتاب آزاد بسكتبال يك بازنمايي حسي 
دست در مراحل مختلف در اين بازنمايي احتماالً اجزاي حركتي، مانند نحوة گرفتن توپ و وضعيت . شود مي

و اطالعات حسي در دسترس شامل نور محيط، تخمين فاصله تا سبد ... ، وضعيت قامت و )استيل پرتاب(پرتاب 
به نظر مي . اند ، در طول تمرين يكپارچه شده...بسكتبال، شكل و مقدار نور بازتابي از سبد و تخته، زاوية ديد و 

هاي انجام گرفته يك وضعيت اختصاصي  كتي است كه در آزمونحر –رسد به سبب وجود اين بازنمايي حسي 
اند، دقت پرتاب هاي آزاد با درجه  همخواني داشته ايجاد شده است، به اين صورت كه وقتي شرايط تمرين و آزمون

حركتي تمرين و آزمون تفاوت وجود داشته، اين  –اما وقتي بين شرايط حسي . اي خاص بهينه سازي شده است
هاي تحقيق  از جنبة نظري يافته. هاي او كاهش يافته است شده و دقت پرتاب  كننده ب سردرگمي پرتابتفاوت سب

به طور ضمني مؤيد اين است كه در فرايند يادگيري در دسترس بودن مكرر و مداوم يك يا چند منبع اطالعاتي 
  . شود منجر مي) وابستگي(خاص و افزايش استفاده از اين اطالعات ويژه به اتكاي بيش از حد به آنها 
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بسكتبال،  كه براي داشتن شرايط بهينة تمرين پرتاب آزادشود  مي حركتي نتيجه –از بحث اختصاصي بودن حسي 
بيني اين  اما اغلب پيش. با تمرين تا حد امكان مشابه باشد) آزمون(رقابت / بايد شرايط حسي و حركتي مسابقه 

هاي  توان پيرامون يافته ديگري مي بنابراين از منظر. نباشد، بسيار مشكل استاگر غيرممكن سازي آن،  شرايط و شبيه
هاي  همان طور كه پيشتر نيز بيان شد، نوع متفاوتي از اختصاصي بودن در بحث. تحقيق حاضر بحث كرد

. تادگيري حركتي وجود دارد كه با پردازش اطالعاتي كه يادگيرنده در طول تمرين انجام مي دهد، مربوط اسي
هاي زيربنايي  شباهت پردازشتعيين كنندة اصلي خوب بودن شرايط تمرين اختصاصي بودن پردازش،  در ديدگاه

براساس اين منطق، بهترين شرايط تمرين، . عملكرد معيار در آزمون استبا اكتساب و مرحلة ) نه شرايط ظاهري(
/ هاي زيربنايي درگير شود كه در مسابقه زشمجبور شود در همان پردا) فراگير(شرايطي است كه در آن ورزشكار 

رسد هدف طراحي و تنظيم شرايط تمرين و يادگيري پرتاب  به نظر نمي. شود با آنها مواجه مي) آزمون(رقابت 
شرايط (حلقة بسكتبال متمركز است /آزاد بسكتبال اين باشد كه پرتاب آزاد در شرايطي كه تنها نور روي سبد 

بنابراين با در نظر گرفتن . شود مسابقات ورزشي بسكتبال در روشنايي معمولي اجرا مي. د، اجرا شو)بينايي ويژه
ركز روي حلقة توان گفت كه وقتي فرد در نور متم مسئله اختصاصي بودن پردازش، و با توجه به نتايج تحقيق مي

اب تاي زمان اجراي پره شود كه شباهت زيادي با پردازش هايي درگير مي كند، در پردازش بسكتبال تمرين مي
هايي  كننده بنابراين تعجبي ندارد كه مشخص شد در شرايط نور طبيعي دقت پرتاب. در مسابقه و رقابت نداردآزاد 

. اند اند، كمتر از آنهايي است كه در شرايط نور معمولي تمرين كرده كه در شرايط بينايي ويژه تمرين كرده
) يا هر مهارت حركتي ديگر(در طول اكتساب مهارت پرتاب آزاد بسكتبال  توان نتيجه گرفت با اينكه بنابراين مي

ممكن است تأثير سودمندي در  هاي بينايي ها يا كمك افزايش پردازش بازخورد بينايي حاصل ازدستورالعمل
در  .توجه خاص داشت) مسابقه(هاي زيربنايي مورد نياز شرايط آزمون  عملكرد داشته باشد، بايد به پردازش

 يها به جهت دادن بينايي ندارد، بايد در استفاده از اين روش ورتي كه اجراي موفق مهارت در شرايط آزمون نيازيص
  . احتياط كرد، يا حداقل استفاده از آن را تنها به مراحل اولية يادگيري محدود كردويژه 

  اد در شرايط بينايي ويژه، گيري پاياني به مربيان و ورزشكاران طرفدار تمرين پرتاب آز به عنوان نتيجه
نمي شود، بلكه و موجب افزايش دقت ندارد توان گفت كه اين روش نه تنها مزيتي براي يادگيري پرتاب آزاد  مي

در ادامه با . اختالل ايجاد كنديادگيري بهينة پرتاب آزاد اجرا و در فرايند ممكن است رسد اين روش  به نظر مي
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تواند راهكاري براي  شود كه مي هايي براي مربيان و ورزشكاران ارائه مي صيهتوجه به بحث هاي ارائه شده تو
كنيم با تحليل شرايط مختلف مسابقات بسكتبال، به  توصيه مي. ريزي بهينة شرايط تمرين باشد طراحي و برنامه

كتبال حركتي مناسب براي پرتاب آزاد بس –گيري بازنمايي حسي  در شكل مكن استجاي ايجاد شرايطي كه م
براي . مسابقه ترتيب دهند/ ، سعي كنند تا حد امكان شرايط تمريني مشابه شرايط رقابت اختالل ايجاد كند

مثال، اغلب ديده مي شود، ورزشكاران با تجربة رشتة بسكتبال در مسابقه، پيش از پرتاب يك عمل خاص يا رفتار 
را تكرار مي كنند تا به وضعيت ايده آل ... ، و مانند مكثي كوتاه، چرخاندن توپ، زدن چند دريبل 1كليشه اي

در مسابقة بسكتبال، اغلب ورزشكار بيش از دو يا سه پرتاب آزاد را به صورت پياپي ). 2(براي پرتاب آزاد برسند 
و شلوغي ...) افراد تيم حريف و (محيط مسابقه نيز اغلب ساكت نيست و سر و صداي حاضران . كند اجرا نمي

خستگي ناشي از فعاليت، استرس ناشي از شرايط . ناپذير است حين اجراي پرتاب آزاد اجتنابتماشاچيان در 
هاي  ها و شرايط ديگري هستند كه اهميت زيادي در به ثمر رسيدن پرتاب ، ويژگي...مسابقه، حضور تيم رقيب و 

يژه، كه مشخص شد مزيتي بنابراين به جاي تمرين در شرايط بينايي و. آزاد دارند و به توجه خاص نيازمندند
شود،  سادگي ميسر نمي ما در اجراي اين تحقيق نيز نشان داد فراهم كردن شرايط آن به اينكند و تجربة  ايجاد نمي
 هاي يادگيري حركتي نيز از آنها پشتيباني  تري را كه نظريه تر و ساده كنيم در تمرين شرايط معقول توصيه مي

هاي بين ديگر تمرينات مهارتي و  توان تمرين پرتاب آزاد را در زمان پيشنهاد، ميبه عنوان . كنند، لحاظ كنند مي
جسماني به اين صورت گنجاند كه براي مثال فراگير بيش از سه پرتاب پياپي را اجرا نكند، و اگر پرتاب او به ثمر 

همچنين مي توان از . هدنرسيد، يا دقت كمي داشت، به عنوان نمونه مجبور شود يك فعاليت بدني اضافي انجام د
اي پيش از پرتاب در مسابقه استفاده  هاي آزاد تمريني از همان الگوهاي كليشه ورزشكار خواست كه در پرتاب

ها و پيشنهادها تنها وقتي به طور كامل قابل استناد خواهد بود كه  بايد خاطر نشان كرد كه اين استنباط. كند
ر گرفتن اين وضعيت ها انجام گيرد و ديگر عوامل اثرگذار مانند سطح تحقيقات ديگري در اين زمينه با در نظ

در اين زمينه مي توان به محققان توصيه . مهارت، ميزان تمرين و ديگر شرايط زمينه هاي تمرين نيز بررسي شود
 هاي زيربنايي اجراي مهارت حركتي و پردازش –هاي آينده پس از شناسايي شرايط حسي  كرد كه در پژوهش

در شرايط مسابقه و رقابت، اثربخشي شبيه سازي آنها در جلسات تمرين را به عنوان يكي از مؤلفه اي ورزشي ه
  . هاي تمرين، به بوتة آزمايش گذارند

                                                           
1 - Pre-shot routines 
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