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ی ورزشی در ها مهارتی بر يادگيری گر تکانشثير سطوح مختلف أت
 های باز و بسته يطمح

 

  4 محمدعلی بشارت – 3عليرضا صابری کاخکی   – 2 مهدی سهرابی  -1*محمدحسين قهرمانی

گروه . استاد 2  بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، ايران يت ترب. دکتری رفتار حرکتی، دانشکدة 1
گروه رفتار  . دانشيار3  ، ايرانو علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد بدنی تربيت ه ةرفتار حرکتی دانشکد

ی بالينی، شناس روان. استاد گروه 4  ، ايرانو علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد بدنی تربيت  ةحرکتی دانشکد
 ی و علوم تربيتی، دانشگاه تهران، ايرانشناس رواندانشکدة 

 

 

 چکيده

تعامل فرد باا میا د ددردا د اا کارکردهاا در بررای  ارد د می  ای تیا  تا   ر           کارکردهای توجهی نقش مهمی در
دی در عملکارد و  اادگ ری دفاردد با ادا      کننده   اتعتودند عامل  یمگ رند و دز د ا طر ق  ی قردر میگر تکانشهای   ژگیو

هاای بااز و     دمیا ی ورز ی در ها مهارتی بر  ادگ ری گر تکانشهدف دصلی تیق ق حاضر بررسی ت   ر س وح مختلف 
ی گار  تکاانش ی متوساد،  گر تکانشی پا  ا، گر تکانشدر چهار گروه  ساله 12تا  10پسر  48 کنندگان  رک بسته بودا 

آزماون  اوت بساکتلال    ، ی پا اۀ بساکتلال  ها مهارتباال و گروه کنترل بودندا پ ش و پس دز هش  هفته برنامۀ تمر نی 
،  ادددری و دنتقاال  آزمون پسآزمون،   شپهای باز و بسته طی مردحل   دمیدر  و  ادگ ریبردی درز ابی عملکرد  هر سون

(ا P=0001/0ی تیق ق در کارکردهای تاوجهی نشاان ددد    ها گروهددری رد ب ا  معنای ها تفاوتآمدا نتا ج تیق ق  عمل به
ی دفاردد، برتاری   گار  تکانشدفزد ش س وح  با همردستاو  ادددری در مورد می د باز نشان ددد که  آزمون پسنتا ج مردحل 

کاه در ماورد میا د بساته،      یدرحاال (ا P=003/0 اود    یما  د مشاهده میچشمگ ری در فرد ندهای  ادگ ری در د ا 
در  هاا  گاروه با ا    اده  مشاهدهی ها تفاوت(ا P=001/0ی مشاهده  د  گر تکانشبا کاهش س وح  همردستاعملکرد بهتر 
که سا وح   د ا دحتمال وجود ددرد(ا P=09/0ددر نلود   معنادز نظر آماری  -رقابتی برگزدر  د صورت بهکه  -مرحلۀ دنتقال 

هاای دجارد     دمیا با توجاه باه    ی ورز یها مهارتدر  ادگ ری کننده   فتضعکننده و   لتسهنقشی ی گر تکانشمختلف 
 اددردهای باز و بسته   دمی مانند

 

 های کليدیواژه

 اورز ی مهارتی،  وت بسکتلال، کارکرد توجهی، می د باز، می د بسته، گر تکانش

                                                           
 Email:  ghahramani.mohamadhosein@gmail.com                         09141592445:  نويسنده مسئول : تلفن *
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 مقدمه

ی ورز ی، م زدن  لات می  ی دس  که مهارت در آن ها مهارت کی دز متغ رهای دصلی در  ادگ ری 

پ وستار  صورت بهرو در ددب ات نظری و تجربی دو نوع می د،  امل می د باز و بسته   ودا دزد ا یمدجرد 

ب نی، م زدن تغ  ر دطالعات می  ی،  رد د تنظ می   شپفرد  مانند قابل    های منیصربه  ژگیودز نظر 

و غ رتنظ می، سرع  و دق  دجرد( متما ز  ده دس  که ت   ردت  ا ان توجهی روی نتا ج عملکرد و 

ی ورز ی در ها مهارتری ۀ عملکرد و  ادگ نیوا به هم ا عل  در رصوص (22،10   ادگ ری دفردد ددرد

، 2؛ جنتا ل (35،29 1975، 1 ده  بردی نمونه فارل د ا دو می د، ملاحث و مفاه م بس اری دردئه 

ی ورز ی و روش تمر ا در د ا زم نه دس ا  ک عل  ها مهارت( که ردهنمای آموزش (22  1972

تودند با تی  ت   ر  یم دحتمالی در رصوص دهم   د ا موضوع د ا دس  که تغ  رپذ ری  رد د می  ی

گ ری و در نهارت دجردی حرکتیِ، روی نتا ج عملکرد و  ادگ ری دفردد   متصمقردر دددن ن ازهای توجهی، 

ی پرددزش دطالعات ها نظام ده که  ت   ر بگذدرد و پ امدهای مختلفی رد د جاد کندا در د ا زم نه عنودن 

 ا (33  وت دس در د ا دو نوع  رد د می  ی  باز و بسته( متفا

ی بند زماندق  در  -که تغ  ردت ب ا دجردها چنددن میسوس ن س  -های دجرد   دمیدر برری دز 

 مار  دجردی تکال ف با دستفاده دز دطالعات نسلتاً  اب  می  ی، دز ن ازهای دساسی و مهم موفق   به

های  دمکان دستفاده دز مکان سم - دل ل مودجهه با دطالعات متغ ر به -ها   دمیرودا ولی دجرد در برری  یم

ی ب رونی، جا گز ا ها میرککندا در چن ا  رد  ی سرع  ودکنش به  یمب نی رد تضع ف   شپ

بدون  ها میرکی سر ع به د ا ها پاسخ ود و ورز کار رد مجلور به دردئۀ  می ب نی  های پ ش   قابل

کند؛ مانند دجردی تکن ک در زم ا فوتلال با توجه به چ دمان باز کنان  یمدحتساب هر نوع دند شه قللی 

کننده در عملکرد و  ادگ ری    اتعرو، کارکردهای توجهی دز عودمل   ادزد(ا 24 می و ت م مقابل  ت هم

 (ا 5، 22، 29ی مختلف در  رد د می  ی متفاوت دس   ها مهارت

ۀ صینی مختلف رد به ها میرکدهد که بتودند ورود  یمبه دنسان د ا دمکان رد  3کارکردهای توجهی

، 5، توجه دنتخابی4(ا کارکردهای پ چ دۀ توجه  امل توجه متمرکز21هو  اری ذها کنترل کند  

                                                           
1. Farel 

2. Gentail 

3. Attentional Functions 
4. Focused Attention 
5. Selective Attention 
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ی فردی و ها تفاوت(ا دز سوی د گر، وجود 25دس    3و توجه مددوم2 ده توجه تقس م ،1جا ی توجه جابه

ددری  معناه در کارکردهای توجهی دفردد، گاهی به د جاد تغ  ردت توج فرد و  ا ان  های منیصربه  ژگیو

ی فردی در  ادگ ری ها تفاوت ود که مورد توجه ملاحث  یم در نتا ج عملکرد و  ادگ ری منجر

ی ها سال(ا در د ا زم نه، طی 15هم ا عل  نلا د مورد غفل  ودقع  ود   بهی ورز ی دس  و ها مهارت

صورت  ک سازۀ  ی راصی در رصوص بررسی کارکردهای توجهی دفردد بهدر ر چارچوب نظری و تجرب

گرفته که نظر ب شتر میققان رد جلب کرده دس  و  (  کل27  4یگر تکانشهای   ژگیورفتاری به نام 

ی گر تکانش( 26و همکاردن   5(ا مولر6 شتر ا تیق قات رد در د ا ح  ه به رود درتصاص ددده دس   ب

 ع و سری ها ودکنشی دنجام ردستای و سارتاری در قللی دز  ک دستعددد بررورددرعنودن  رد به

ی برد ا رفتارها دی منف امدهای پنظر گرفتا   رونی بدون دربی و درون کات تیرنشده به   زیر برنامه

ملنی  "6گری" ۀ نظری در گر تکانشی دز  نارت عصبا همچن ا تفس ر دند کرده ف تعر گردن، درود و 

های  یبررس(ا 13، 16-18، 28 ده دس    رفتاری دردئه  8و س ستم بازددرندۀ 7کننده  ستم فعالبر س

ی دلگوی فعال   دمودج مغزی دس  که نتا ج برری ها تفاوتدهندۀ  دلکترودنسفالوگردفی در د ا زم نه نشان

 (ا 28  دند کردهتیق قات دفزد ش فعال   موج تتا رد گزدرش 

های عصلی ت   رگذدر در رفتار تکانشی، دوپام ا و سروتون ا ب شتر  دهنده همچن ا دز نظر دنتقال

ی رد گر تکانشدی   هپاهای   سممکانحال نتا ج تیق قات تاکنون نتودنسته   (ا با د ا3دند   بررسی  ده

ی صورت گرفته گر تکانشهای   ژگیوهای مختلفی دز  یبند طلقهوضوح تشر ح کندا دز سو ی د گر،  به

ی توجهی، گر تکانشی  امل گر تکانش، سه بعد متما ز در 9بندی باردت  متقسدس ، بردی مثال در 

ی متما زی بردی ها جنله(، و به د ا صورت 27گ ری و حرکتی مع ا  ده دس     متصم- زیر برنامه

ی گر تکانش ی  کل گرفته دس ا در ح  ۀگر تکانشهای   ژگیوبررسی رفتار حرکتی با توجه به 

ۀ تودنا ی چشمگ ر در تغ  ر توجه سر ع؛ تا حدودی غ رعمدی و کاربردی دهند نشانتوجهی، نتا ج 

 (ا 20ی باالس   گر تکانشهای   ژگیوجای نقص توجه در دفردد سالم با  به

                                                           
1. Alternating Attention 
2. Divided Attention 
3. Sustained Attention 
4. Impulsivity 
5. Moeller  
6. Gray 
7. Behavior activation system 
8. Behavior inhibition system 
9. Barrat 
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در رصوص عودمل دصلی و د رگذدر در دجردی حرکتی  می د دجرد دز   ده دردئهبا توجه به توض یات 

 ک  عنودن بهی گر تکانشهای دجردکننده دز نظر کارکرد توجهی در قالب   ژگیواز و بسته بودن و نظر ب

 ود و آن د نکه چه نوع ترک لی دز  یمسازۀ رفتاری(، سؤدل دصلی در مورد ت   ر د ا عودمل د جاد 

دز نظر های مختلف دجردی مهارت   دمیی با گر تکانشهای توجهی دجردکننده در س وح مختلف   ژگیو

 ود؟ بررسی ت   ردت د ا عودمل بر  یمباز و بسته بودن، به دجرد و  ادگ ری بهتر و کاردمدتری منجر 

دی ت   رگذدر در عملکرد و   هپاهای  در زم نۀ مکان سم تر جامعتر و  ۀ د دی وس عکنند دردئه کد گر، 

ی فردی به دطالعات مف دتری ها تفاوتتودند در ملاحث  یمی ورز ی رودهد بود که ها مهارت ادگ ری 

 (ا2منجر  ود  

 

 قیروش تحق

و دز نوع م ددنی بودا جامعۀ آماری  آزمون پسآزمون،   شپتجربی با طرح  روش تیق ق د ا پژوهش، ن مه

( 8، 11، 12، 31ی تیق قات مرتلد  ها دددهساله بودند و نمونۀ آماری با توجه به  12تا  10تیق ق دفردد 

ی تیق ق،  ناس روشنفر تع  ا  دا بنابرد ا با مدنظر قردر دددن  12 1جی پاور دفزدر نرمو با دستفاده دز 

نفری با توجه به مع ارهای ورود به تیق ق، در د ا پژوهش  رک  کردند که م انگ ا  10چهار گروه 

 سال بودا  07/11 ±03/1کلی سا آنها 

 معيارهای ورود به تحقيق

به  مند عالقهی، دز ب ا ددوطللان گر تکانشهای   ژگیوی تیق ق با توجه به ها گروهبردی دنتخاب 

ی مورد نظر ها مهارتی آموز ی در زم نۀ ها کالسۀ  رک  در تجربگونه   چه رک  در پژوهش که 

ی  رک  کنندا بردی تع  ا س وح گر تکانشتیق ق رد ندد تند، دعوت  د تا در آزمون درز ابی 

های   ژگیو ری گ دنددزهی باردت که بردی گر تکانشو مق اس 2تا ج آزمون برو/نروی دفردد دز نگر تکانش

نفری دز ب ا  12نفر در سه گروهِ  36( و در نت جه 3، 17، 24دند، دستفاده  د    ده ی طردحی گر تکانش

رت ب ت ی رد کسب کردند، بهگر تکانشهای  درصد دبتدد ی، م انی و دنتها ی نمره 30های  دفرددی که نمره

عنودن  نفر به 12همرده  ی پا  ا، متوسد و باال ی دد تند، بهگر تکانشهای   ژگیو ی که ها گروهعنودن  به

ی دنتخاب  ده بودند، دمکان ورود به د ا گر تکانشتصادفی دز ب ا سه گروه  صورت بهگروه کنترل که 

                                                           
1. G Power  
2. Go/no go test 
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هر مرحله دز فرد ند دجرد، دز نظر در دبتددی ورود به تیق ق و در  ها کننده  رک تیق ق رد پ دد کردندا 

سالم  ف ز کی و رودنی بررسی  دند و با حاصل  دن دطم نان دز سالم  کامل آنها، دجازۀ ورود و دددمۀ 

  رک  در پژوهش به آنها ددده  دا

    ها دادهآوری  ابزار جمع

 ری دلگوهای گ دنددزه( بردی 27د ا مق اس رد باردت و همکاردن   ی بارت:گر تکانشمقياس 

( دز نظر رود ی و پا ا ی بررسی کرد که 7دند و نسخۀ فارسی آن رد بشارت   ی طردحی کردهگر تکانش

ۀ کلی نمرکند و  یمدی ل کرتی دس  که دلگوهای تکانشی دفردد رد برآورد   نهچهارگز سؤدل 30 امل 

کی دز دبزدرهای آزما شگاهی برو نرو: د ا آزمون   آزمون ی فرد دس اگر تکانشۀ س ح دهند نشانآزمون 

س  که در دو ها میرکی به ده پاسخبا در نظر گرفتا سرع  و دق   ها تکانهمعتلر در بررسی کنترل 

پرددزدا  یمی ب نا ی و  نود ی به دجردی د ا آزمون ها میرک ودا دجردکننده با توجه به  یمبخش دجرد 

ی صی ح در بردبر میرک  سرع (، ها اسخپی مورد درز ابی د ا تس   امل م انگ ا زمان ها  ارص

ی صی ح  دق (، درصد ر ای درتکابی و درصد بازددری نامناسب در هر دو مرحلۀ د ا ها پاسختعددد 

ب ا د ا آزمون با دبزدرهای معتلر بررسی و ت   د   شپتس  دس ا در تیق قات مختلفی رود ی همزمان و 

 (ا1، 14، 34گزدرش  ده دس    87/0ا دبزدر تا  ده دس ا همچن ا در برری تیق قات، پا ا ی د 

ی دستانددرد در تع  ا نق ۀ برش و تشخ ص ها تس د ا آزمون  کی دز  :1آزمون عملکرد مداوم 

 ی دس  که در آن با دنجام مستمر  ک تکل ف، کارکرد ها آزمونکارکردهای توجهی دفردد بوده و دز جمله 

 ودا  یم ودا همچن ا دز د ا آزمون بردی درز ابی عملکرد توجه مددوم دستفاده  یمتوجهی دفردد سنج ده 

ت ک د آزمون بر سرع  و دق  توجه دس ا دجردی آزمون عملکرد مددوم پس دز درز ابی مشروح آزمودنی و 

 د، صورت  یمدی به آزمودنی ددده   قهدق 2 ک تمر ا کوتاه، در دو بخش که ب ا آنها  ک دستردح  

 1های صی ح، تغ  رپذ ری در زمان ودکنش، ر ای نوع  بردی پاسخ 2 ا هنگام درز ابی، زمان ودکنشگرف
 ا ودکنش تکانشی  ودکنش به میرک نامرتلد( مدنظر  24ی مورد نظر( و ر ای نوعها میرک ند دن 3

رس  و ی دها پاسخکننده با توجه به تعددد  های  رک   ژگیوگ رد و نت جۀ آزمون در رصوص  قردر می

بر   ودا در د ا تیق ق عالوه یمبا در نظر گرفتا دو نوع ر ای دجرد تع  ا  ها پاسخمدت زمان دردئۀ 

                                                           
1. Continuous Performance Test 
2. Reaction time 

3 . Omission errors 

4 . Commission errors 
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های مربوط به تعددد تشخ ص درس  و  ی صی ح، دددهها پاسخی مربوط به زمان ودکنش بردی ها ددده

 نمرۀ رالصی که  IGTوتیل ل  دا د ا آزمون رود ی همزمان روبی با  تعددد تشخ ص نادرس  ن ز تجز ه

 ود(، ددردا همچن ا  ی دستفاده میگر تکانشگ ری مربوط به   متصم ری گ دنددزهعنودن دبزدری جه   به

 (ا 19گزدرش  ده دس    90/0تا  70/0پا ا ی د ا دبزدر دز طر ق آزمون مجدد در تیق قات مختلف ب ا 

آزمون،   شپدر مردحل مختلف  کنندگان  رک تکل ف  :1های بسکتبال هريسون يیتواناآزمون 

بسکتلال و آزمون  ،  ادددری و دنتقال، دنجام  وت بسکتلال بود که م ابق با مشخصات م نیآزمون پس

 ا  11بردی دفردد (ا 8کو ش تمر نی در هر بلوک( طردحی  ده بود   15های بسکتلال هر سون    یتودنا

دز توپی با  و متر دز س ح زم ا درتفاع ددرد 048/3 متر، که 45/0با ق ر  بسکتلال ، سلد م نیهسال 12

  ود  قودن ا فدردس ون بسکتلال(ا یدستفاده مگرم  5/475وزن  بامتر  سانتی 73تا  5/68می د 

 مراحل اجرا

رودسته  د تا به  ها کننده  رک ی تیق ق، دز ها گروهآزمون: پس دز تع  ا   شپمردحل دجرد؛ مرحلۀ 

آزمون که   شپ د، توجه کرده و در مرحلۀ  یمکه همرده با توض یات دردئه  ها مهارتف لم و دلگوی دجردی 

کو ش(  30کو ی در هر کددم دز  رد د می  ی  در مجموع  15صورت جددگانه و  امل  ک بلوک  به

صورت  غ ر دز گروه کنترل( در مرحلۀ دکتساب به  به کنندگان  رک بود  رک  جو ندا مرحلۀ دکتساب: 

ی ها مهارتی آموز ی پا ۀ بسکتلال  رک  کردندا برنامۀ ها مهارتی جددگانه در برنامۀ آموز ی ها گروه

دی در سه بخش گرم   قهدق 60ۀ جلسۀ آموز ی که هر هفته سه جلس 8پا ۀ بسکتلال علارت بود دز 

میتودی  دا  یمدق قه( دجرد  5دق قه( و بخش سرد کردن   45دق قه(، بخش آموز ی   10کردن  

 امل  ،در اف  توپ ا1در طول مرحلۀ دکتساب  امل بسکتلال  ۀر ت ی پا ۀها آموزش مهارت شبخ

دنودع در اف ، در اف  توپ دز طرف ا، در اف  توپ در حال حرک ، در اف  توپ در حال دو دن، 

 امل پاس  ،پاس دددن ا2 ؛دد تا توپ در دس ، تمر نات در اف  نگه ۀدر اف  توپ در حال پرش، نیو

 ؛دز ددرل س نه، پاس زم نی و تمر نات یپا  ا با  ک دس ، پاس دز پش ، پاس پر ی، پاس دودستدز 

پا ه، در لل در حال  حرک  و تمر نات   ستادۀ امل دنودع در لل، در لل در حال  د ،در لل کردن ا3

فنون  ا5 ؛گام گام، تمر نات سه دور، تکن ک سه ۀمن ق یها  امل  وت ، وت و دنودع آن ا4 ؛در لل

 ؛ وگروهی و ت می های  کتکن ا8 بسکتلال؛مقدمات بازی  ا7 ؛فنون مقدماتی حمله ا6 ؛مقدماتی دفاعی

 ی بودابان درودزه یها مهارت ا9

                                                           
1. Harrison Basketball Ability Test 
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و مرحلۀ  ادددری با  بودها   دمیکو شی در هر کددم دز  15 امل  ک بلوک  آزمون پسمرحلۀ 

های  دز می د هر کددمدنفرددی در  صورت بهکنندگان طی آن  ک بلوک رد   روع  د و  رک  48فاصلۀ 

 ازهای دمترقابتی و با دعالم  صورت بهدجرد کردندا مرحلۀ دنتقال: د ا مرحله  آزمون پسباز و بسته مشابه 

رقابتی  صورت بهلوک رد در هر کددم دز  رد د ب 1 ها کننده  رک دفردد در هر کو ش دجرد  د و طی آن 

دستفاده  1ماکرو مد ا فلش دفزدر نرمدجرد کردندا  رد د می د باز و بسته: در طردحی می د باز و بسته دز 

 ده دس  که دز طر ق و دئو پروژکتور روی پردۀ  جا ی دهددف تع  ا دفزدر جابه (ا قابل   د ا نرم4 د  

 ود که تکل ف  یمال  می د  اب ، هدف در مرکز صفیه نما ان  ودا در ح یمنما ش ظاهر 

پرتاب به د ا هدف دس ، ولی در  رد د می د باز، هدف در نقاط متفاوت ظاهر  ها کننده  رک 

(ا در تیق ق حاضر پا ا ی 9، 23، 32  رپذ ری در  رد د می  ی دس   تغرو هدف د جاد   ادزد ودا  یم

( و درز ابی نتا ج دجردی دفردد ماهر و ملتدی  رود ی 81/0ی بازآزما ی  ها وشرترت ب با  و رود ی دبزدر به

 دفتردقی( بررسی  دا

ی درز ابی د نمره برددری و به روش سه : دز دجری دفردد ف لمها کننده  رک روش درز ابی عملکرد 

دی توپی که روی دمت از و بر 2گرف ،  یم دا در د ا روش بردی هر پرتابی که در ددرل دد ره قردر  می

(ا 9 د   یمگرفته  دمت از و بردی پرتابی که رارج دز هدف بود، صفر دمت از در نظر 1گرف ،  یمرد قردر 

های ماهر در  نفر دز بسکتلال س  36ی ها پرتابرود ی روش دمت ازدهی با درز ابی هملستگی دمت ازهای 

نما شی( به روش رود ی همزمان بررسی و ت   د دو روش دمت ازدهی  با دستفاده دز حلقۀ دستانددرد و پردۀ 

 (ا   r=76/0هفته بازآزما ی  د   1( و پا ا ی آن ن ز روی همان نمونه با فاصلۀ r=73/0 د  

 

 ی آماریها روش

، در آمار توص فی دز م انه، م انگ ا، دنیردف دستانددرد، درصدها بردی ها دددهی آور جمعپس دز  

و در آمار دستنلاطی، دز آزمون تیل ل ودر انس و کوودر انس و  ها آزموندر  کننده  رک های  تع  ا نمره

فرض کرو    ا همگنی   شپبردی بررسی ت   ردت معناددر دز آزمون تعق لی بنفرونی و با رعا   

 (ا  P>05/0ها دستفاده  د    انسودر

  

                                                           
1. Macro Media Flash MX 



 1396، زمستان 4، شمارة 9، دورة ورزشی _رشد و يادگيری حرکتی                                                        538  
 

 

 ی تحقیقها افتهنتایج و ی

ی باردت دردئه گر تکانشدر آزمون برو/نرو و مق اس  ها کننده  رک ی توص فی کل ها مشخصه 1در جدول 

  ده دس ا 

 بارات یگر تکانشدر آزمون برو/نرو و مقياس  ها گروه های هميانگين و انحراف استاندارد نمر .1جدول 

 
ۀ مربوط به آزمون گان سهدر متغيرهای  کنندگان شرکتهای  نمره

 برو/نرو
 یگر تکانش

 
پاسخ زمان ودکنش 

 درس 

زمان ودکنش پاسخ 

 ر ا

 نمرۀ کلی تعددد ر اها

 41/16±19/83 44/13±21/65 61/8±18/38 61/8±18/69 

 

در نتا ج آزمون عملکرد مددوم بردی درز ابی  ها گروههای  ی توص فی نمرهها مشخصه 2در جدول 

 کارکردهای توجهی دردئه  ده دس ا 

 

 آزمون عملکرد مداوم ها گروههای  . ميانگين و انحراف استاندارد نمره2جدول 

 ها گروه

 آزمون عملکرد مداوممتغيرهای 

خطای  خطای حذف
 ارتکاب

زمان 
 واکنش

 687±171 79/2±92/1 13/21±19/3 پا  ا یگر تکانش
 550±156 83/4±20/2 28/23±90/2 متوسد یگر تکانش

 455±136 03/7±71/2 11/25±10/4 باال یگر تکانش
 542±168 06/5±04/3 03/24±85/4 کنترل
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 در متغيرهای آزمون عملکرد مداوم ها گروه های هنمر ة. نتايج آزمون تحليل واريانس چندمتغير3جدول 

 F df p اثر                  منبع

مقادير مجذور اتا 

 سهمی

(Ƞ)  

یگر تکانشسطوح   

309/4 الملددی و لکس  9 0001/0  229/0  
645/6 ر ای حذف  3 001/0  312/0  
440/5 ر ای درتکاب  3 003/0  271/0  
754/4 زمان ودکنش  3 006/0  245/0  

 
 باز و بسته به تفکيک مراحل های يطتحقيق در مح یها گروه هایتوصيفی امتياز یها . مشخصه4جدول 

 محيط ها گروه
 آزمون پيش

M±SD 

آزمون  پس

M±SD 

يادداری 

M±SD 

 انتقال
M±SD 

 ی س ح پا  اگر تکانش
 77/8±19/3 50/9±31/2 80/11±10/2 90/6±19/3 باز

 10/9±87/3 50/11±53/2 70/12±60/2 10/7±89/2 بسته

 ی س ح متوسدگر تکانش
 73/8±83/3 70/10±61/3 50/12±17/2 80/6±16/3 باز

 19/9±33/3 13/11±88/2 70/12±79/2 7±90/2 بسته

 باالی س ح گر تکانش
 17/9±69/3 80/11±33/3 10/13±70/2 10/7±20/3 باز

 90/8±11/3 90/9±29/3 60/12±30/2 90/6±26/3 بسته

 گروه کنترل
 80/8±21/3 30/10±91/2 40/12±41/2 7±48/3 باز

 28/9±20/3 20/11±11/2 60/12±53/2 680±91/2 بسته

 

 ها گروه آزمون پسهای  . خالصه نتايج آزمون تحليل کوواريانس چندمتغيره برای مقايسۀ نمره5جدول 
 های باز و بسته يطمحدر 

F df p (Ƞ) اثر                   منبع  

یگر تکانشس وح   
722/2 الملددی و لکس  6 003/0  424/0  

991/2 می د باز  3 001/0  475/0  
848/1 می د بسته  3 008/0  316/0  

 
 انس کوودرتیل ل  های باز و بسته دز آزمون  دمیدر  آزمون پسبردی تیل ل نتا ج مربوط به مرحلۀ 

دستفاده  دا بررسی نتا ج آزمون تیل ل  (>05/0Pهای د ا آزمون؛  فرض  پس دز بررسی نتا ج پ ش

در می د باز  ها گروهددری ب ا  معناآزمون، تفاوت   شپهای  کوودر انس نشان ددد پس دز تعد ل نمره
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ی باال و گر تکانشو آزمون تعق لی بنفرونی نشان ددد گروه  (η2003/0=,P722/2=F,424/0وجود ددرد  

ددری عملکرد بهتری در دکتساب  معنا صورت بهی پا  ا و کنترل گر تکانشی ها گروهمتوسد نسل  به 

آزمون تیل ل کوودر انس در می د بسته (ا نتا ج >001/0P  دند دد تهدر د ا می د  مهارت

 520/0,η2001/0=,P712/3=F ی باال، گر تکانشی ها گروهی پا  ا نسل  به گر تکانش( نشان ددد گروه

ددری عملکرد بهتری در دکتساب مهارت در می د بسته ددرد  معنا صورت بهمتوسد و کنترل، 

 003/0P<ا) 

دری با دستفاده دز آزمون تیل ل ودر انس چندمتغ ره ی مربوط به مرحلۀ  اددها دددهوتیل ل  تجز ه

 ,319/0( و می د بسته  η2008 /0=,P129/3=F ,432/0ی تیق ق در می د باز  ها گروهنشان ددد ب ا 

η203/0=,P918/2=F )ددر دس ا آزمون تعق لی بنفرونی تفاوت  معنادز نظر آماری   ده مشاهدهی ها تفاوت

( >001/0P  ی باال و کنترل نشان دددگر تکانشی باال و پا  ا، ب ا گروه گر تکانشددری رد ب ا گروه  معنا

ی ب ا عملکرد ها تفاوتطور  ددر نلودا هم ا معنادز نظر آماری  ها گروههای سا ر   انگ امو تفاوت ب ا 

د ا، بهتر ا  وجود (ا با η209/0=,P162/1=F ,124/0  ددر نلود معنادر مرحلۀ دنتقال دز نظر آماری  ها گروه

ی باال و متوسد درتصاص دد   و در می د بسته بهتر ا گر تکانشی ها گروهدمت ازها در می د باز به 

 ی پا  ا و کنترل مشاهده  دا گر تکانشی ها گروهترت ب دز  دمت ازها به

 

 یریگ جهینتبحث و 

 باز های  دمی مقا سۀ ورز ی با یها مهارت ادگ ری  بر یگر تکانشس وح مختلف  در د ا تیق ق ت   ر

بسته بررسی  دا در ودقع سؤدل دصلی تیق ق د ا بود که چه نوع ترک لی دز ن ازها و دلزدمات  و

ی توجهی در س وح کارکردهای فردی دز نظر ها تفاوتهای باز و بسته و   دمیی ورز ی در ها مهارت

فتا پاسخ د ا پرسش، طرح  ود؟ بردی  ا یم ی به عملکرد و  ادگ ری بهتری منجرگر تکانشمختلف 

 ی پا ۀ بسکتلال درها مهارتعملکرد و  ادگ ری  منظور بررسی ت   ر عودمل ذکر ده بر تیق ق حاضر به

،  ادددری و دنتقال به بررسی آزمون پسآزمون،   شپبسته تدو ا  د تا در مردحل  و باز های  دمی

ددری رد ب ا کارکردهای توجهی در س وح مختلف  معناا نتا ج تیق ق تفاوت بپرددزدمتغ رهای مورد نظر 

ی ها گروهنشان ددد  آزمون پسدر مرحلۀ  ها گروه دۀ  ی نشان دددا بررسی م انگ ا تعد لگر تکانش

ی متوسد و گر تکانشی ها گروههای باز و بسته نسل  به   دمیترت ب در  ی باال و پا  ا بهگر تکانش



 541                            های باز و بسته يطمحی ورزشی در ها مهارتی بر يادگيری گر تکانشثير سطوح مختلف أت

 

 

ا مشابه هم ا  افته در مرحلۀ  ادددری و مرحلۀ دند کردهرد کسب ، نتا ج بهتری مهارتکنترل در دکتساب 

 آمدا  دس  بهددر دز نظر آماری(  معنادنتقال  دللته بدون مشاهدۀ تفاوت 

های باز و بسته   دمیی ورز ی در ها مهارتنتا ج تیق ق حاضر در مورد تفاوت دفردد در  ادگ ری 

( دس ا در د ا تیق قات، نتا ج عملکرد و  ادگ ری دفردد 4، 9، 23، 32با نتا ج تیق قات قللی   همردستا

گ رند، متغ ر  یمی حرکتی، بسته به د نکه چقدر تی  ت   ر متغ رهای می  ی قردر ها مهارتدر دجردی 

های باز و بسته، نتا ج   دمیی ورز ی در ها مهارتبر تفاوت دفردد در  ادگ ری  گزدرش  ده دس ا عالوه

های باز و بسته   دمیی ورز ی در ها مهارتی بر  ادگ ری گر تکانشت   ر س وح د ا تیق ق در زم نۀ 

ی گر تکانشبا دفزد ش و کاهش س وح  همردستاۀ برتری عملکرد و  ادگ ری دفردد دهند نشانترت ب  به

 ده و به   د باز تقو   میی، دجردی دفردد در گر تکانشبا دفزد ش س وح  جه  همصورت که  دس ا بد ا 

ها، نتا ج تیق ق در رصوص   ودا برعکس د ا  افته یم  ری د ا دفردد در چن ا  رد  ی منجر ادگ

آمده در زم نۀ  دس  ی دفردد، نتا ج بهگر تکانشمی د بسته نشان ددد که همردستا با کاهش س وح 

ی دس ا د ا گر تکانشصورت که بهتر ا دجردها مختص س وح پا  ا   ود؛ بد ا  یممی د بسته بهتر 

س ا بردی مثال، همردستا با نتا ج تیق ق همسو( 11، 12، 20، 31ی قللی  ها پژوهشها با نتا ج  افته 

 آنهای بر روی عملکرد گر تکانشحاضر، در پژوهشی، ت   ر کارکردهای توجهی دفردد در س وح مختلف 

ی گر تکانشکند دفردد با س وح مختلف  یم(ا د ا  افتۀ تیق ق حاضر که ب ان 20نشان ددده  ده دس   

ی  ا ان توجهی دز رود نشان ها تفاوتهای باز و بسته   دمیی ورز ی در ها مهارتدر دجرد و  ادگ ری 

 ود: دلف( با توجه به د نکه دحتماالت می  ی دز نظر تغ  ردت  یمدهند، با چند ا م لب تل  ا  یم

(، 22، 29صورت  ک پ وستار دس    های بسته به  دمیو  های باز  دمیی،  کی دز وجوه متما ز د لیظه

های دن لاقی مهم در چن ا   سممکانرو م زدن حساس   نسل  به تغ  ردت دحتمالیِ می د، دز  دزد ا

صورت که هرچه می د بازتر با د، دحتماالت مربوط به تغ  ردت دفزد ش    رد  ی رودهد بود؛ بد ا

رو دفرددی که دز نظر   ود و دزد ا یمهای دن لاقی دفزوده   سمنمکا ابد و در نت جه بر دهم    می

های چشمگ ری در حساس   به تغ  ردت می  ی و در نت جه، در ودکنش نشان   یتودنای فردی ها تفاوت

که  دز رود نشان رودهند دددا درحالی ها مهارتدددن به د ا تغ  ردت ددرند، برتری بس اری رد در دجردی 

دند و دجردکننده در چن ا  رد  ی با تمرکز بر د ا  ته، تغ  ردت می  ی نسلتاً  اب های بس  دمیدر 

ی قللی ها پژوهشی ورز ی ددردا در د ا رصوص نتا ج برری ها مهارتمتغ رها، سعی در دجردی دق ق 

ی، حساس   دفردد به تغ  ردت می  ی دفزد ش گر تکانشبا دفزد ش س وح  همسودهد که  یمنشان 
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(ا ب( با توجه به نتا ج 20 ود   یم های متغ ر منجر  دمیبه برتری عملکرد د ا دفردد در   ابد و می

ی در کارکردهای توجهی، توج ه نیوۀ گر تکانشتیق ق حاضر ملنی بر تفاوت دفرددِ س وح مختلف 

ی گر تکانشحساس   نسل  به تغ  ردت می  ی د ا دس  که در ودقع دفرددی که دز س وح باالی 

های تغ  ر توجه، سعی در نشان دددن ودکنش سر ع به د ا تغ  ردت   سممکانرند، با دستفاده دز برروردد

کنند که د ا دن لاق، رود رد در نتا ج  یمهای غلله   دمیکرده و دز د ا طر ق بر ن ازهای دجرد در چن ا 

دز س وح پا  ا دهدا تمامی د ا فرد ندها بردی دفرددی که  یمعملکرد و  ادگ ری د ا دفردد نشان 

 -های نسلتاً  اب    دمیی بررورددرند، متفاوت دس ؛ بد ا  کل که د ا دفردد در مودجهه با گر تکانش

 ری کارکردهای توجهی در زم نۀ دق  توجه  با توجه به کارگ بهبا  –ی ورز ی ها مهارتبردی دجردی 

لکرد مددوم( سعی در دجردی دق ق نتا ج آزمون برو/نرو( و تمرکز ب شتر  با توجه به نتا ج آزمون عم

 کنندا یمتکال ف ورز ی با در نظر گرفتا متغ رهای د رگذدر در  رد د می  ی بسته 

( به 22، 29ۀ دستفاده دز دطالعات می  ی، در ددب ات تیق قی رفتار حرکتی  نیوج( در زم نۀ 

ی مهم و ت   رگذدر در عملکرد دفردد در ها نشانه ده دس ؛  د اره 1ب نی  شپی قابل ها نشانهدستفاده دز 

 وندا در مورد  یمب نی تقس م  پ ش ی غ رقابلها نشانهب نی و   شپی قابل ها نشانهها، به   دمی

ی موجود در  رد د  وت بسکتلال ها نشانهب نی باال ی بررورددرند  مانند   شپ ی که دز قابل   ها نشانه

 کشفتر سعی در  تمام  در فرد ندهای  ادگ ری با دق  هرچهدر می د بستۀ پژوهش حاضر(، دجردکننده 

که در می د باز،  کندا درحالی یمکرده و دز د ا طر ق دقددم به بهلود عملکرد رود  ها نشانه ری کارگ بهو 

 وجود نددردا ها نشانه ری کارگ بهزمان کافی بردی کشف و 

ی ها نشانه د باز در تیق ق حاضر(، د گر، هرچه می د بازتر با د  مانند  رد د می  علارت به

 میض بهکمتری بررورددر رودهد بود و دجردکننده مجلور دس   2ب نی  شپموجود در آن ن ز دز قابل   

رو  ی سر عی دز رود نشان دهد و دقددم به دجردی مهارت کندا دزد اها ودکنش، ها نشانهی د ا عالئمظهور 

 ی که ها نشانهۀ آنی دز دستفاددللددهه به تغ  ردت می  ی و  یفی ها ودکنشدر چن ا  رد  ی، دردئۀ 

و دحتماالً به هم ا عل  دفرددی که در س وح  دس روند، عامل دصلی در موفق   فرد  یمدز ب ا  سرع  به

 بدون  ها نشانهی قردر ددرند، با دستفاده دز مکان سم دنتقال توجه، در پی ظهور د ا گر تکانشباالی 

دهند و دقددم به دردئه  رد مدنظر قردر می آنهاب نی قللی( در کمتر ا زمان ممکا   شپمکان دستفاده دز د

                                                           
1. cue predictability 
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 کنندا یم ها مهارتی الزم بردی دجردی به نه ها دن لاقی سر ع جه  ها ودکنش

های مربوط به تودنا ی دن لاق سر ع با ن ازهای تکل ف در پی تغ  ردت مددوم می د و   سممکاند( 

ی می  ی در طول مرحلۀ دکتساب بر عملکرد دفرددی که دز س وح ها نشانهدز  قابل   دستفاده

گذدرد و دفردد با توجه به نتا ج عملکرد رود،  یمی مختلفی بررورددرند، ت   ردت متفاوتی رد بجا گر تکانش

 وندا در پی تکردر د ا فرد ند طی  یمبه دنجام نوع راصی دز مهارت   ا می د دجرد( ب شتر متمرکز 

رو   ادزددکتساب، د ا دحتمال وجود ددرد که  ادگ ری وی تی  ت   ر د ا تعامالت قردر گ ردا  مرحلۀ

های باز   دمیی مختلف ورز ی در ها مهارتی بر  ادگ ری گر تکانشهای ت   ر   سممکانتودن  کی دز  یم

رکردهای توجهی در نظر  ری کاکارگ بهی در گر تکانشو بسته رد ت   ر متقابل ن ازهای تکل ف و دلگوهای 

 گرف ا

ی چشمگ ری در کارکردهای توجهی دفردد با توجه به ها تفاوتطور کلی نتا ج تیق ق نشان ددد  به

ی پا  ا و گر تکانشی وجود ددرد؛ در ودقع، نتا ج نشان ددد دفرددی که دز س وح گر تکانشس وح مختلف 

و تغ  ر توجه، برتری چشمگ ری نسل  به  ی توجه مددومها مشخصه ب در ترت بهباال ی بررورددرند، 

ی بر دجرد و گر تکانشی مقابل ددرندا همچن ا در قسم  د گری دز تیق ق، ت   ر س وح مختلف ها گروه

نظر  آمده، به دس  های باز و بسته مشاهده  دا با توجه به نتا ج به  دمیی ورز ی در ها مهارت ادگ ری 

 ده در فرد ندهای  ادگ ری دفردد در س وح مختلف  ی مشاهدهها تفاوترسد دز علل دصلی  یم

کارگ ری کارکردهای توجهی در ب ا آنها با د؛ کارکردها ی که آنها رد  ی نا ی دز تفاوت در بهگر تکانش

های باز   دمیی مقابل در ها گروهی می  ی نسل  به ها نشانهی و د لیظهدر دستفاده دز دطالعات 

 ری دق  کارگ بهتری بررورددرند، با    اپا ی که دز س وح تکانشی ها گروهمقابل  سازدا در یمتودنمندتر 

های بسته   دمیی ورز ی در ها مهارتتر   قدقی می  ی، سعی در دجردی ها نشانهتوجه در ودکنش به 

 کنندا یمی مقابل در د ا زم نه بهتر عمل ها گروهددرند و نسل  به 

ها در توج ه عودمل دصلی د رگذدر در دجرد و  تودن دز د ا  افته یمبا دستناد به نتا ج د ا تیق ق، 

تری  یکاربردتودند به نتا ج  یمی فردی ها تفاوتی ورز ی دستفاده کرد که در ملیث ها مهارت ادگ ری 

ی فردی در رصوص ها تفاوت نجامدا بررسی ت   ردت د ا عودمل بر روند  ادگ ری دفردد با توجه به ب

 نۀ زم در تر جامعتر و  ۀ د دی وس عکنند دردئهبر د نکه  بیث د ا تیق ق، عالوهمتغ رهای مورد 

ی ورز ی رودهد بود، زم نۀ طردحی و دجردی تیق قات ها مهارتدی در  ادگ ری   هپاهای  مکان سم
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رو تا آن زمان با د در تعم م  همودر رودهد کردا دزد ا تر رو اهای  تر رد بردی رس دن به  افته  قدق

 عمل آ دا های تیق ق حاضر رعا   دحت اط به افته  
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