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چکيده
مهارت ویژه مهارتی کامالً خاص استتک کد ر ن م موعه د مهارتهای عهمیتر قرار میگ ر و هعان گهند کد از تعریف
واژۀ ویژه نر می آید ،استثناایی ر م ان قها د کیی استکه هدا از وژوهح ضا،تر ،نررستی ضمتتهر مهارت ویژه ر رشثۀ
ت راندازی نا تفاگ نا ی ر شرایط ا،طراب رقانثی ر و سطح ماهر و مبثدی نه ه جامعۀ وژوهح شامل کی ۀ ت راندازان
زن و مر شهر سعاان کد از ایم م ان نعهندای از  04ت رانداز انثخاب شدنده ر ایم وژوهح و گروه زن نا م انگ م سای
( )12/33و و گروه مر نا م انگ م ستتتای ( )13/00قرار اشتتتثاد کد هداگ ری نا تفاگ نا ی را ر  5فاصتتتید (،9 ،8
 24،22و  21مثر از ستت بل) اجرا کر نده نرای تحی ل ا ه ها از آمار تهصتت فی (م انگ م و انحراا استتثاندار و ترستت
جداول و نعه ار) و استثابایی (رگرست هن و تحی ل واریانس تک مثغ ره) اسثفا ه شده ند ماظهر محاسبۀ نعرات و حن م
و رست مدل نرای نعایح تفاوت ن م نعرات و حن م نا نعرات عیکر واقعی از رگرس هن خطی سا ه نا سطح معاا اری
 4/45رصتتد استتثفا ه شتتده تفاوت معاا اری ن م نعرات و حن م و نعرات واقعی ر تعامی گروهها ر شتترایط ا،تتطراب
رقانثی یافک شتتد ()p<4/45ه ند یهری کد معاا اری تفاوت ن م و نعرۀ و حن م و اجرای واقعی ر گروه مر ان ت رانداز
متاهر ( )p=4/432گروه مر ان ت رانتداز مبثتدی ( )p=4/400گروه زنان ت رانداز ماهر ( )p=4/424و گروه زنان ت رانداز
مبثدی ( )p=4/408ند سک آمده نثایج از وقهع مهارت ویژه ر رشثۀ ت راندازی نا تفاگ نا ی ر شرایط ا،طراب رقانثی
ر تعامی گروهها ضعایک می کاد و مبحث مه اصهل ویژگی تعریم ر یا گ ری ضرکثی را مهر تأی د قرار می هده

واژههای کليدی
اصهل ویژگی تعریم ،ا،طراب رقانثی ،ت راندازی ،مهارت نرجسثد ،یا گ ری ضرکثیه
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مقدمه
یکی از ضهزههای وژوهشی مرتبط نا سازوکارهای یا گ ری مهارتهای ضرکثی و نازنعاییهای ضافظد ،نحث
مهارتهای ویژه 2اسک کد چاد سالی اسک کد از ظههر آن میگذر ()2 ،1ه تعریاات انبهه نازیکاان ر
فاصیدهای خاصی از هدا ماور ند عیکر چشعگ ر آنان ر ایم فاصید نسبک ند فهاصل ایراا آن میشه ه
ک چ ،اشع ک ،لی و یانگ ) 1445( 1ر مطالعاتی نر روی اجرای ورتاب تهپ از فهاصل مخثیف تهسط
نازیکاان نخبد نسکثبال ند ایم نث ود رس دند کد مهفق ک نا فاصیۀ فر از سبد رانطدای مافی ار ؛ ر
ایم وژوهحها ،نا افزایح فاصید از سبد ،قک اجرا کاهح و دا کر ه اسکه ایم یافثدها البثد چ ز جدیدی
ن سک ،چرا کد اصهل تغ روذیری ن رو ر کاثرل ضرکثی ن ز میتهاند چا م نث ودای را و حن ای کاد
(نرای منال ())3ه نا ایم وجه  ،یکی از یافثدهای ور از ذهم وژوهح مذکهر ایم اسک کد ر فاصیۀ خاص
 0/5مثر از سبد ،قک اجرا ر مقایسد نا قک و حن ای شده ر نقاط ایراا آن نس ار ن شثر نه ه اسکه
ک چ و هعکاران ایم نازنعایی ر ضافظد را «مهارت ویژه» نام دهاند :آنها ایم نعهند نس ار اخثصاصی )ورتاب
آزا ) را ،کد ر م ان یک یبقد از تهانایی اجرای عهمی از مهارتها (شهت ثانک) ند وجه آمد ،مهارت ویژه
نام دند ()0 ،5ه
ر وژوهح ک چ و هعکاران ( ،)1445نرای ارزیانی تأث ر یا دم تأث ر مح ط یداری نر روی نخشی از
نازنعایی مهارت ویژه ر ضافظد ،نشاندهای یداری ر مح ط ایراا (یعای ،المکهای رنگی روی زم م)
وهشانده شدهانده اگر وهشاندن خطهط روی زم م مزیک مشاهده شده ر هاگام ورتاب از روی خط ورتاب
آزا را کعرنگ کر ه یا از ن م نبر  ،میتهان نر اساس ایم یافثد چا م نث ودگ ری کر کد ایال ات
مح طی نخشی از نازنعایی ر ضافظد را تشک ل می هاده اما نثایج ایم وژوهح ه چ گهند تمع ف
عیکر ی را ر هاگام ضذا نشاندهای ی داری نشان ندا  ،و اثر مهارت ویژه ر ایم ضالک ندون تغ ر
ناقی ماند ،و قک ر فاصیۀ  0/5مثری از لحاظ س سثعات ک ناز ه ن شثر از قک و حن ای شده ر
تحی ل رگرس هن نه ()5 ،1ه نعد از وژوهح اول د ک چ و هعکاران ( )1445آزمایحهای مثعد ی ر ایم
زم اد انوام شده اسکه یکی از گامهای انثدایی و مه تکرار مهارت ویژه ر نازیکاان مخثیف نه ه اسک
کد نا مهفق ک انوام شده ک چ ،لی و اشع ک ( )1448فر ،ۀ مح ط یداری 3را ر ویژه نه ن مهارت

1. Special skill
2. Keetch, Schmidt, Lee & Young
3. Visual-context hypothesis
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ورتاپ نسکثبال نا اسثفا ه از نازیکاان زن ر سطح انشگاهی مهر نررسی قرار ا ندهکاهح عیکر

ر

مهقع کهای مخثیف ( ر مقایسد نا مهقع ک  94رجد) ند تغ ر ر زاوید ید نازیکم نسبک ند سبد نسبک
ا ه شده اسک کد ایم مه،هع و حن ای فر ،د «مح ط یداری» را تأی د میکاد ()0ه تا زمان انوام ایم
وژوهح ،اثر مهارت ویژه فقط ر نسکثبال نررسی شده نه  ،و ایم مسألد نا ث شد گروهی یگر از
وژوهشگران اثر مهارت ویژه را ر ن سبال ن ز نررسی کااده
س عهنز ،وییسهن و ت ال )1449( 2نا نهرهگ ری از روش وژوهشی مشاند موعه د روشهای مهر
اسثفا ه ر وژوهح ک چ و هعکاران ( ،)1445نروز اثر مهارت ویژه را ر فاصیۀ 28/00مثر نررسی کر ند،
ایم فاصید نرانر نا فاصیۀ قانهنی ورتاب تهپ ر ن سبال اسکه نثایج ایم وژوهح ،هعاناد نثایج وژوهحهای
قبیی ر نسکثبال ،روند مافی معاا اری را ن م قک و فاصید ر تعامی فهاصل مثفاوت نا فاصیۀ قانهنی
نشان می هاده ند الوه ،قک ر ورتاب از فاصید 28/00مثر ند م زان معاا اری ن شثر از مقدار و حن ای
شده نه ه اسکه البثد یکی از اهداا قانل تهجد ر ایم وژوهح تع م نقح مثغ ر خه کارآمدی (ایع اان
ورزشکار از اجرای مؤفق مهارت) ر ویژه نه ن ورتاب ن سبال نه کد نثایج نشان ا کد مثغ ر خه کارآمدی
ر ویژه نه ن مهارت ورتاب ن سبال نقح چادانی ندار ()0ه اگرچد ر وژوهح قبیی ک چ و هعکاران
( )1445ه چ گهند شاهدی ال نر نقح فرایادهای مق اسنادی وارامثرها 1ر شکلگ ری اثر مهارت ویژه
ند سک ن امده اسک ،نرسی م ،هاجز ،اسث م ساز و ویی امز )1424( 3نا اسثفا ه از تهپ غ ر اسثاندار
نسکثبال فر ،د وارامثرهای آمهخثد شده را مهر آزمهن قرار ا نده ر ایم وژوهح ،نازیکاان مثبحر ورتاب
تهپ را از فهاصل مخثیف نسبک ند سبد اجرا کر هاند (فهاصل  ،0/88 ،0/55 ،3/94 ،3/35و  5/8مثری از
سبد)ه یافثدهای وژوهح نرسی م و هعکاران ن ز اثر مهارت ویژه ر هاگام اسثفا ه نازیکاان مثبحر از تهپ
مععهلی مشاهده شده اسک ،اما اسثفا ه هع م نازیکاان از تهپ ساگ متر نا ث از ن م رفثم ایم اثر شده
اسک (یعای ،ر هاگام اسثفا ه از تهپ ساگ متر ،مزیثی ر ورتاب از فاصید 0/55مشاهده نشده اسک) ()5ه
یاهری و هعکاران ( )1424ن ز ر تحق قی مهارتهای ویژه را ر نسکثبال نا و سطح مهارت مهر نررسی
قرار ا نده آنها از وروتکل اجرایی مشاند نا ک چ و هعکاران ( )1445نا ش هۀ امث از هی ق قتر چهار ارزشی
اسثفا ه کر نده تحی ل ا هها ،نثایج ک ثچ و هعکاران ( )1445را مهر تأی د قرار ا ند و نار یگر

1 . Simons, Wilson & Theall
2. Parameter-scaling processes
3. Breslin, Hodges, Steenson & Williams
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مهارتهای ویژه ر نازیکاان ماهر نسکثبال مشاهده گر یده البثد ایم نثایج ر نازیکاان مبثدی مشاهده
نشد ()1ه
نبهی ن ک ،نرسی م ،مقدم و یاهری ر تحق قی جدیدتر ،مهارتهای ویژه را ر ورتاب ارت مهر
نررسی قرار ا ند .شرکک کاادگان نازیکاان ماهر ارت نه ند کد قبالً تعریاات زیا ی را از فاصید اسثاندار
ارت ( )1/35انوام ا ه نه ند ()8ه وجه مهارت خاص ر فاصید ورتاب ارت ،وجه چالح مهارت ویژه
ر مهارتهای ضرکثی ظریف را ،ایم نار ر ا ن ات کاثرل ضرکثی (نرنامد ضرکثی تعع یافثد و تئهری
یرحواره) تأی د کر ه هعچا م بدالشاهی ،فرخی ،جانری مقدم ،وا ظمهسهی ،کاظ نژا ( )1423مهارت
ویژه ر ورزش ندم اثهن را نا اسثفا ه از نازیکاان خبره ،ماهر و ک تورند ر زم م مععهلی و زم م ندون
خط مهر نررسی قرار ا نده نثایج آزمهن زم م مععهلی ندیهر وا،ح نشان ا

ر اجرای آزمه نیهای

گروه خبره و گروه ک تورند ارتباط معای اری ن م عیکر آزمه نیها و نقاط واج گانۀ وارامثری وجه
ار  ،اما مهارت ویژه مشاهده نشده اما آزمه نیهای گروه ماهر ر ایم وژوهح ر نقطدای ارای مهارت
ویژه نه ند ،یعای اجرا ر ایم نقطد ند ل ل اجرای نس ار ناالیح ر م ان یبقد خه ماحصر ند فر شده
نه ()9ه از جدیدتریم وژوهحهای انوام شده ر ضهزۀ مهارت ویژه میتهان ند وژوهح بدالشاهی و
هعکاران ( ) 1425نر روی مهارت سرویس نیاد ندم اثهن ر و شرایط مح طی (زم م مععهلی و زم م
ندون خط) اشاره کر ه نثایج ر ایم وژوهح از وقهع مهارت ویژه ر گروه ماهر ر شرایط مععهلی ضعایک
کر کد البثد ایم نث ود ر گروه مبثدی و نخبد رخ ندا ()24ه
شکی ن سک کد نرای روشمتر شدن مه،هع مهارت ویژه و ساز و کارهای زیر ناایی کد نا ث ویژه
نه ن نرخی مهارتها میشهند ند وژوهح ن شثری ن از اری ه اثر مهارت ویژه ر رشثدهای ورزشی از
جعید نسکثبال ،ن سبال ،ندم اثهن ،ت راندازی و ارت یی وژوهحهای اخیی و خارجی مهر نررسی
قرار گرفثد اسک ،ولی تاکاهن وژوهشی اثر نروز مهارت ویژه را ر شرایط غ ر مععهل آزمهن نکر ه اسکه
ر واقع تاکاهن نثایج وژوهشی تای د کااده مهارت ویژه صرفا ر شرایط آزمایشگاهی و کاثرل شده اجرا
شده اسک ،ضال ناید نب ا

آیا مهارت ویژه زمانی کد تحک تاث ر هامل و مثغ رهای اجرا ر شرایط نز یک

ند ن ای واقعی (یا هعان مسانقات ورزشی) قرار میگ ر  ،ضفظ میشه ه نثایج اغیب مطالعات نشان ا ه
اسک کد سطح عیکر مهر انثظار ر ض م اجرای واقعی ر مسانقد ر مهاجهد نا نرخی مثغ رها کاهح
می یانده ر ایم راسثا ایم مسئید مه اسک کد نب ا

آیا مهارت ویژه را میتهان نا رگ ر کر ن آزمه نی
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یا ورزشکار ر نرخی شرایط از اصهل ویژگی تعریم 2ر یا گ ری و کاثرل ضرکثی ضفظ کر ؟ ناا ند
تعریف ،اصهل ویژگی تعریم نا سد مفههم ویژگی ضسی و ضرکثی ،1ویژگی زم اد 3و مفههم ور ازش مااسب
انثقال ،0ایم واقع ک را مطرح میساز کد مرنی ر یا گ ری یک مهارت مینایسک شرایط تعریم را ند
شرایط آزمهن نز یک کاد تا فراگ رنده از ایال ات مح طی اسثفا ه کر ه و ور ازشهای مااسب و مف د
ن شثری ر جهک نهبه مهارت فراه ساز ه یا گ رنده نا ایم روش میتهاند یا گ ری خه را مطانق نا شرایط
آزمهن یا اری و انثقال تهسعد هد .از یگر مهار ی کد آمهزنده (معی و مرنی) ناید ند هاگام تعریم مهر
تهجد قرار هد ایم اسک کد ر مرضیۀ اکثساب یا گ رنده را ند مهقع کهایی نز یک کا کد آن مهقع کها
را ند هاگام اجرای آزمهن مع ار انثظار اری ()25ه اضثعال میرو ضفظ مهارت ویژه ر مهاجهد نا نرخی
مثغ رهای شهار ناشده
ر و هسثار کاثرل رشک و ظریف مهارتها ،رشثد ت راندازی ر مقایسد نا غالب رشثدهای ورزشی
مهارتی ظریف محسهب میشه ه ر اجرای ایم مهارت ورزشکار کعان یا تفاگ را ناال میآور  ،چید را ند
قب میکشد ،هدا میگ ر و ت ر را رها میکاده ییرغ وجه مهارت ،ر هاگام اجرای آن نس اری از
مثغ رها (از جعید انگ زه ،تعاشاگران و صداهای مزاض  ،اسثرس ،خهاب و سطح رقانک) تاث ری قانل تهجد
ر اجرای آن ارنده وجه مثغ ر مه ا،طراب رقانثی کد ر وژوهح ضا،ر مهر تهجد قرار گرفثد اسک،
میتهاند عیکر ت راندازان را ند مقدار زیا ی تحک تأث ر قرار هده یکی از نخحهای اصیی ورزشهای
رقانثی ایم اسک کد ورزشکار خه را نا ن ازهای مح ط رقانثی سازگار کاد تا نثهاند ر ایم شرایط عیکر
مااسبی اشثد ناشده اجرای خهب ر ایم مهقع کها ند چگهنگی رک ورزشکار از ن ازها و چگهنگی کاار
آمدن نا مهقع کها وراسثرس نسثگی ار ()22ه اسثرس فرایادی اسک کد از ناهعاهاگی اساسی ن م
ن ازهای مح طی و قانی ک واسخ ند آنها ر شرایط فشار ناشی میشه ه زمانی کد ورزشکار نثهاند خه را نا
ن ازها سازگار کاد و ند هاقب مه ایم ناسازگاری فکر میکاد ،تحک تاث ر اسثرس رقانثی قرار میگ ر ه
ر ایم ضالک اسک کد ر واسخ ند ایم ن ازها سطح ناالیی از ا،طراب جسعانی و شااخثی نرای ورزشکار
ایوا میشه ()21ه وژوهشگران ند یهر خاص رانطۀ ن م اضساس و عیکر را ر ورزشهای زیا ی مهر
نررسی قرار اهانده ر موعهع ،نثایج وژوهشی تأث ر فرایادهای روانی نر صحک ت ر را تای د کر هاند ()23ه
1. Principles of Practice feature
2. Sensori and motori specificity
3. Context specificity
4. Transfer suitable processing
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تایرنی ،کارتار و تامپسهن ( )2959ارتبایی مافی ن م نگرانیهای قبل از شی ک نا نعرات ند سک آمده
از شی ک ر زنان و دا کر ند کد البثد ایم رانطد ر ن م مر ان نرقرار نبه ()20ه
ر وژوهح س ز ،نرسی م ،کان ،مازور ،کهن الکا ،و زله ( ،)1423یک ظههر مهارت نرجسثد ر سطهح
مخثیف مهارتی مهر نررسی قرار گرفک و وژوهشگران مذکهر ظههر مهارت نرجسثد را ر ن م نازیکاان
نسکثبال ر تعامی سا م و ر سطهح مخثیف مهارت مهر تحی ل قرار ا نده یافثدهای وژوهح مذکهر
نشان ا کد تورند و سم و ح ن ای کااده های اصیی تهسعۀ مهارتهای نرجسثد ن سثاد و نهع و مقدار
تعریم ند اهان امل اثر گذار ر ظههر مهارت نرجسثد نقح آفریای می کااده ر وژوهح یگری کد
تهسط نرسی م و هعکاران ( )1424صهرت گرفثد اسک ،وارامثرهای آمهخثد شده ر نازیکاان خبره و
مبثدی نسکثبال نا اسثفا ه از یک تهپ غ ر اسثاندار مهر آزمهن قرار گرفکه نثایج ضاکی از ظههر مهارت
نرجسثد ر ن م افرا خبره ر شرایط اسثفا ه از تهپ مععهلی اسکه اما افرا مبثدی ه چ مزیثی را ر
شرایط اسثفا ه از تهپ مععهلی ر فاصیۀ  25فهتی نشان ندا نده وژوهح ضا،ر ر راسثای ا ن ات مهارت
ویژه نا یرح مسئید تغ ر سطح مهر انثظار اجرای مهارت ر مهاجهد نا شرایط نز یک ند ن ای واقعی و
مسانقد ایم فر ،د را مطرح ساخثد اسک کد اضثعاال ضثی ر صهرت وجه مهارت ویژه ر رشثد ورزشی
ظریفی ماناد ت راندازی (نثایج ناالتر ر اجرای مهارت از فاصیدای خاص) ،معکم اسک ایم مهارت ر
ضمهر نرخی مثغ رهای روانی ماناد ا،طراب رقانثی ضفظ نشه ه لذا نا اایک ند وجه نثایج مثفاوت و
محدو ر ضهزۀ ظههر مهارت نرجسثد ر سطهح مخثیف مراضل یا گ ری (ند ویژه نا محهریک مدل ن هول)
آیا میتهان مرضیدای را کد ر آن مهارت نرجسثد ظاهر میشه را مشخص نعه ؟ از ایم رو ند یهر کیی
هدا وژوهح ضا،ر تع م مهارت ویژه ر ت راندازی نا تفاگ نا ی ر شرایط ا،طراب رقانثی ر و
سطح ماهر و مبثدی و ر و جاس زن و مر میناشد؟

روششناسی
روش وژوهح ضا،ر از نهع تهص فی -هعبسثگی اسک کد ند صهرت م دانی اجرا شده اسکه جامعۀ آماری
ایم وژوهح تعامی نازیکاان ماهر و مبثدی زن و مر رشثۀ ت راندازی نا تفاگ نا ی شهر سعاان تشک ل
ا نده نرای انثخاب آزمه نیها از روش نعهندگ ری ر سثرس اسثفا ه شد و انثساب گروهها ند صهرت
تصا فی نه ه آزمه نیها از و سطح مهارتی (ماهر و مبثدی) ضمهر اشثاده مالک ورو

ر گروه ماهر،

سانقۀ ضمهر ر ل گ سثد یک و سثد و و اشثم تعریاات ماظ و و هسثد ر ت راندازی نه )ه شایان
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ذکر اسک ر گروه مبثدی افرا ی جای گرفثاد کد ارای تورنۀ ضداقل سد ماه و ضداکنر یک سال ر
ت راندازی نا تفاگ نا ی نه ند ()20،25ه تعدا آزمه نیها جععاً  04نفر نه کد ر گروههای مخثیف شامل
یک گروه مر ماهر نا م انگ م سای ( ،)10/01 ± 1/38یک گروه مر مبثدی نا م انگ م سای (±3/5
 ،)14/00یک گروه زن ماهر نا م انگ م سای ( )10/00 ±2/31و یک گروه زن مبثدی نا م انگ م سای
( )28/11 ±3/1جای گرفثاد ( ر هر گروه  24نفر)ه قبل از هر اقدامی ،شرکککاادگان فرمهای ر،ایکنامد
را ور و ر،ایک خه را نرای شرکک ر تحق ق ا الم کر نده ر یک جیسد تهج هی ر انثدا سثهرالععلهایی
ر رانطد نا اسثراضک ،خهاب ،رژی غذایی ( دم مصرا یا مصرا ک مها کافئ م ار) تهص د شد و از آنها
خهاسثد شد تا رصهرت وجه مشکل ر هر کدام از مهار ند آزمهنگر ایالع هاد تا از شرکک ر جیسۀ
آزمهن جیهگ ری شه ه
ر ا امد سثهرالععل کامل اجرای آزمهن نرای آنها شرح ا ه شده نرای قرار ا ن آزمه نیها ر
شرایط ا،طراب رقانثی ر هاگام اجرای آزمهن  :تعاشاگران ،مسؤول م ،رئ س ه أت ت راندازی و کا ر
اجرایی ر سالم ضمهر اشثاده ر ایم جیسد جهایزی نرای نفرات اول تا سهم ر هر گروه تع م شد و
وس از ا الم نثایج اوری ند نفر اول تا سهم ر هر گروه اهدا گر یده شایان ذکر اسک کد سهع دای نرای
نازی های کشهری نرای نفرات اول تا سهم قبل از اجرای آزمهن ر نظر گرفثد شده نه (ند ل ل ه زمان
شدن آزمهن نا نازیهای انثخانی)ه ر انثدای جیسد آزمهن ورسحنامدهایی نرای گر آوری ایال ات شخصی
(سم ،قد ،وزن ،سانقۀ تعریم ،تعدا سا ات تعریم ر هفثد ،مه ت

میی یا ناشگاهی نه ن ،آس ب ندنی،

کسب مقامها) ند هریک از آزمه نیها ا ه شده آزمه نیهای هر گروه آزمهن اسثاندار هداگ ری نا تفاگ
نا ی را انوام ا نده آزمهن ر سالم اسثاندار ت راندازی انوام شده فاصیۀ هدا ر رشثد تفاگ نا ی نرای
مر ان و زنان  24مثر میناشده نقطۀ  24مثری فاصید واقعی خطی اسک کد هع شد ت رانداز از ایم نقطد
هداگ ری را انوام می هده جهک تشخ ص مهارت ویژه آزمه نیها هدفگ ری نا تفاگ نا ی را ر  5نقطد
وارامثری  22 ،24 ،9 ،8و  21مثری از س بل اجرا کر نده ر رشثد ت راندازی نر خالا وژوهحهای انوام
شده نر روی مهارتهای ویژه ر فاصیۀ  9 ،8و  24مثری ن ازی ند گذاشثم المک ر زم م نازی نبه ه
زیرا ت رانداز میتهانسک س بل خه را نا سثگاه س بیکح سثی یا نرقی ر فاصیدهای مخثیف و فاصید
لخهاه تاظ

کاده البثد ر فاصیۀ 22و  21مثر از س بل مشاند کارهای قبیی از ترس

خط و گذاشثم

المک نرروی زم م اسثفا ه شده شایان ذکر اسک کد ر رشثۀ ت راندازی نا تفاگ نا ی ت رانداز ر خط
ت راندازی نا تهجد ند یک م یۀ آهای تاظ عات مرنهط ند اسیحد و نقطۀ ید خه را انوام می هد کد ر
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وژوهح ضا،ر نرای یکسان سازی اجرا ر تعام نقاط وارامثری و م یۀ آهای شب د ند م یۀ آهای خط
ت راندازی ر فاصیۀ  22و  21تهسط آزمهنگر ته د شد تا ت رانداز ر ایم و نقطد نا مشکل مهاجد نشه ه
وس از اسثقرار ت راندازان ر خط ت راندازی و قبل از شروع شی کها  24ق قد زمان آما گی ند
ت راندازان ا ه شده تعدا ی ت ر قیق ند ت راندازان ا ه میشد کد قبل از ت رهای نعره شی ک کااد و ر
صهرت لزوم سالح خه را نرای شی ک ق ق ند مرکز هدا تاظ

کااده هر ت ر  24نعره اشک یعای

هرکدام از ت رهای ت رانداز ن م  4تا  24نا تهجد ند ایاکد ر کدام قسعک ضیقد نزند میتهانسک مثفاوت
ناشده نرای نعره ا ن س بلها ر اخث ار اور قرار ا ه میشده سپس نعرۀ هر ت ر ا الم و تهسط آزمهنگر
یگر ثبک میشده سد آزمهنگر ر اجرای ایم آزمایح ند فرایاد انوام آن نظارت اشثاد .اول م آزمهنگر
مسؤول تاظ

و نظارت نر ق ق نه ن فاصیدها نه ه وم م آزمهنگر مسؤول نظارت نر اجرای تکا ک و

م زان خطاها و ثبک امث ازات هر نازیکم نه ه سهم م آزمهنگر تعدا شی کها و تعدا سکها و زمان
اسثراضکها را کاثرل کر ه نحهۀ امث از هی ند ایم صهرت نه ند کهچکثریم نقطۀ روی س بل ر صهرت
نرخهر نخشی از ساچعد ند آن ،نعره  24ا ه میشد و سپس ضیقۀ ند (امث از ند) و ند ترت ب یگر ضیقدها
امث از هی میشدنده امث از آزمه نیها ر  244شی ک محاسبد شده آزمه نیها ر ایم آزمهن ورسحنامۀ
ا،طراب ضالثی-رقانثی 2کاکس و هعکاران ( )1443را تکع ل کر نده ر وژوهح چاپ نشدهای کد تهسط
کاشانی و مصطفاییفر ( )2393انوام گر یده اسک ،روایی سازه و وایایی رونی و وایایی زمانی ورسحنامۀ
ا،طراب ضالثی رقانثی کاکس و هعکاران ( ) 1443مهر تأی د قرار گرفکه ند یهری کد نثایج روایی سازه
ر نخح شاخصهای مخثیف نشان ا کد ورسحنامۀ ا،طراب ضالثی رقانثی 1-نا  25سؤال ارای روایی
و وایایی مااسبی اسک ند یهری کد :شاخص نرآور ریشد م انگ م موذور هشک صدم ،شاخص ن کهیی
نرازش تعدیل یافثد  84صدم ،شاخص ن کهیی نرازش مقثصد  01صدم ،شاخص نرازش تطب قی ناثیر 91
صدم ،شاخص نرازش تاکر لهیس یا غ ر هاواری ناثیر -نهنک  92صدم و شاخص نرازندگی فزایاده91
صدم ند سک آمده نه ()20ه
وس از اجرای وروتکل و گر آوری ا هها ،نرای ساوح نرمال نه ن تهزیع ا هها از آزمهن شاو رووییک
و ند ماظهر نررسی و ح فرض یکسانی وراکادگی ا هها از نعه ار وراکادگی ناقی ماندهها اسثفا ه شده
نرای توزید و تحی ل ا هها از آزمهنهای آماریِ رگرس هن خطی اسثفا ه شده ر انثدا نرای هر

)1. Competitive State Anxiety Inventory-2 (CSAI-2
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شرکککااده م انگ م اجرا ر واج نقطۀ وارامثری ند یهر جداگاند محاسبد گر ید و ر ا امد معا لۀ
رگرس هن خطیِ ر واج نقطد وارامثری نا تهجد ند م انگ م اجرا نرای هر گروه محاسبد شد و مدل رگرس هن
نرای هر چهار گروه ترس

گر ید و ر آخر از آزمهن تحی ل واریانس تک نعهندای نرای مقایسۀ نعرۀ

عیکر واقعی ت راندازان نا نعرات اجرای و حن ای شدهای کد تهسط معا لۀ رگرس هن ر هر واج فاصیۀ
وارامثری ند سک آمده نه  ،اسثفا ه شده ند ماظهر توزید و تحی ل ا هها از نرم افزار اس وی اس نسخۀ
 11اسثفا ه گر یده سطح معاا اری نرای تعام آزمهنها  4/54رصد ر نظر گرفثد شده
یافتهها
ر انثدای وژوهح م انگ م نعرۀ ا،طراب هر فر آزمه نی از یریق ورسحنامۀ ا،طراب ضالثی رقانثی
کاکس و هعکاران محاسبد گر یده م انگ م نعرۀ ا،طراب ر شرایط ا،طراب رقانثی ر گروه مر ماهر
 ،2/53ر گروه مر مبثدی  ،2/50ر گروه زن ماهر  2/88و ر گروه زن مبثدی  1/28ند سک آمده
ر ا امد و نرای نررسی مقا یر ورت ر مثغ ر وانسثد (مالک) ،از نعرات ناقی ماندههای اسثاندار

2

اسثفا ه شده نثایج ر ن م ت راندازان زن مبثدی ر شرایط ا،طراب رقانثی ن م  -4/5تا  ،4/85ت راندازان
زن ماهر ن م  4/84تا  ،2/58ر ت راندازان مر مبثدی ایم مقا یر از  -4/55تا  2و ر ت راندازان مر ماهر
ن م  4تا  2/15مثغ ر نه کد نا تهجد ند ایاکد ر اماد  -3تا  +3قرار ارند ،ه چ مقا یر ورت تک مثغ ری
ر تهزیع ا هها وجه ندار ه تحی ل رگرس هن ر هر چهار گروه نشان ا کد ن م عیکر هداگ ری نا
تفاگ نا ی نا نقاط واج گانۀ وارامثری ر تعام گروهها ارتباط معاا اری وجه

ار ه ناانرایم امکان تع م

معا لۀ رگرس هن و مقایسۀ رصد واقعی مهفق ک ت راندازان نا نعرات و حن م وجه

اشکه

وجه ایم رانطد تهسط شاخصهای یگر رگرس هن ن ز مهر تأی د قرار گرفک؛ شاخص موذور آر

1

یکی یگر از شاخصهایی اسک کد ر ایم وژوهح گزارش شده اسک و از آنوایی کد ند مقدار یک نز یک
میناشد ر نث ود مدل رگرس هن ر تعامی گروهها از نرازش خهنی نرخه ار اسکه البثد شایان ذکر اسک
کد موذور آر ر گروه ت راندازان زن ماهر مقدار ناالتری نسبک ند گروههای یگر ند خه اخثصاص ا ه
اسک و ر ا امد ایاکد مقدار نثای 3مافی ند سک آمده از نثایج رگرس هن وجه رانطدای مافی ن م (مثغ ر

1. Standardized Reidual
2 . R2
3 . Beta
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مالک) و مثغ ر و حن م یعای رصد مهفق ک ت راندازان نا نقاط واجگانۀ وارامثری را نشان می هد
()29 ،25،28ه
جدول  .9نتايج رگرسيون ارتباط بين عملکرد هدفگيری با تفنگ بادی با نقاط پنجگانۀ پارامتری در
شرايط اضطراب رقابتی
متغير
مالک

متغير
پيشبين

درصد

پارامتر

موفقيت

(فاصله)

آزمودنی

مجذور
آر

اف

بی

بتا

شاخص
تی

معناداری

مر ان ماهر

4/803

4/429

-3/5

-4/99

9

4/432

مر ان مبثدی

4/004

4/334

-3/0

-4/903

9

4/400

زنان ماهر

4/889

4/110

-2/5

-1/04

9

4/424

زنان مبثدی

4/009

4/430

-1/8

-2/00

9

4/408

گروه تيرانداز مرد ماهر در شرايط اضطراب رقابتی

گروه زن ماهر در شرايط اضطراب رقابتی
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گروه مرد مبتدی در شرايط اضطراب رقابتی

گروه زن مبتدی در شرايط اضطراب رقابتی
شکل  . 1مدل رگرسيون خطی جهت مقايسۀ نقطۀ مهارت ويژه با ديگر نقاط پارامتری در چهار گروه در
شرايط اضطراب رقابتی (تيرانداز زن مبتدی ،تيرانداز زن ماهر ،تيرانداز مرد مبتدی و تيرانداز مرد
ماهر)

وس از مقایسد نعرات و حن ای شده تهسط معا لۀ رگرس هن نا م انگ م اجرای واقعی افرا  ،مشاهده
شد کد م انگ م و حن ای شده تهسط معا لۀ رگرس هن ر نقطۀ  24مثری ر گروه ت راندازان مر ماهر
ر شرایط ا،طراب رقانثی  58/01و م انگ م اجرای واقعی  84/14نه ه اسک تفاوت ایم و نعره ن ز ند
لحاظ آماری معاا ار نه ه اسک ()p=4/400ه ر گروه ت راندازان مر ماهر وس از مقایسد نعرات و حن ای
شده تهسط معا لۀ رگرس هن نا م انگ م اجرای واقعی افرا  ،مشاهده شد کد م انگ م و حن ای شده تهسط
معا لۀ رگرس هن ر نقطۀ  24مثری ر شرایط ا،طراب رقانثی 58/84و م انگ م اجرای واقعی 84/54نه ه
اسک تفاوت ایم و نعره ن ز ند لحاظ آماری معاا ار نه ه اسک ()p=4/435ه وس از مقایسد نعرات و حن ای
شده تهسط معا لۀ رگرس هن نا م انگ م اجرای واقعی افرا  ،مشاهده شد کد م انگ م و حن ای شده تهسط
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معا لۀ رگرس هن ر نقطۀ  24مثری ر گروه ت راندازان زن ماهر  50/84و م انگ م اجرای واقعی84/24
نه ه اسک تفاوت ایم و نعره ن ز ند لحاظ آماری معاا ار نه ه اسک ()p=4/424ه و ر آخر وس از مقایسد
نعرات و حن ای شده تهسط معا لۀ رگرس هن نا م انگ م اجرای واقعی افرا  ،مشاهده شد کد م انگ م
و حن ای شده تهسط معا لۀ رگرس هن ر نقطۀ  24مثری ر گروه ت راندازان زن مبثدی  05/54و
م انگ م اجرای واقعی  51/54نه ه اسک تفاوت ایم و نعره ن ز ند لحاظ آماری معاا ار نه ه اسک
()p=4/419ه مقایسۀ ن م م انگ م و حن ای شده تهسط معا لۀ رگرس هن نا م انگ م اجرای واقعی
ت راندازان ر فاصیۀ  24مثری ر چهار گروه معاا ار نه ه اسک و نثایج اجرای واقعی ت راندازان ر
هرچهارگروه از نثایج ند سک آمده تهسط معا لۀ رگرس هن ناالتر نه ه کد ایم نثایج وقهع مهارت ویژه ر
مهارت هدا گ ری نا تفاگ نا ی ر شرایط ا،طراب رقانثی ر هر چهار گروه را مهر تأی د قرار می هده
ر ا امۀ وژوهح م انگ م اجرای واقعی افرا

ر فهاصل وارامثری مخثیف مهر نررسی قرار گرفک و

هعانگهند کد تصهر میشد نثایج تاها ر فاصیۀ  24مثر ر تعام گروهها نا سایر نقاط تفاوت معاا اری را
نشان ا کد ایم خه ن ز میتهاند تا ضدو ی نروز مهارت ویژه ر هداگ ری نا تفاگ نا ی ر  24مثر
را ر چهار گروه مهر تأی د قرار هده
جدول .1تفاوت ميانگين اجرای واقعی افراد با تک تک نقاط پنج گانۀ پارامتری
گروهها

زن
مبتدی

زن ماهر

مرد
مبتدی

نقاط
پارامتری

ميانگين

انحراف
استاندارد

خطای انحراف
از ميانگين

شاخص
تی

درجۀ
آزادی

سطح
معناداری

8
9
24
22
21
8
9
24
22
21
8
9
24
22
21

50/54
50/34
84/04
50/94
54/54
50/54
50/34
84/04
50
54/54
58
58/24
84/34
58/04
55

0/02
0/15
0/02
8/83
0/48
8/13
0/30
5/35
0/81
5/40
5/01
0/08
5/54
8/41
9 /33

-2/50
4/505
2/41
-4/103
-2/05
-1/05
2/81
3/32
-2/40
-1/52
4/99
2/50
2/84
4/80
2/51

-2/05
-2/30
2/58
-2/03
-1/09
-4/988
4/854
2/50
-2/10
-1/94
-1/00
-1/34
5/89
1/45
-2/09

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

4/801
4/059
4/405
4/599
4/508
4/020
4/505
4/443
4/050
4/550
4/51
4/50
4/439
4/094
4/024
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ادامۀ جدول .1تفاوت ميانگين اجرای واقعی افراد با تک تک نقاط پنج گانۀ پارامتری
گروهها

نقاط
پارامتری

8
مرد
ماهر

ميانگين

58/14

انحراف

خطای انحراف

شاخص

درجۀ

سطح

استاندارد

از ميانگين

تی

آزادی

معناداری

0/43

2/95

2/54

9

4/455

9

50/34

5/14

1/80

-4/284

9

4/502

24

84/54

5/53

1/45

0/99

9

4/441

22

55/04

0/21

3/43

-4/584

9

4/003

21

50/34

5/38

3/44

-2/85

9

4/580

ر یک ید کیی نثایج ر وژوهح ضا،ر از وقهع مهارت ویژه ر مهارت هداگ ری نا تفاگ نا ی ر
چهار گروه ت راندازان ضعایک میکاده مدل رگرس هن ر هر چهار گروه از نرازش مطیهنی نرخه ار اسکه
ر گروه زنان و مر ان ت رانداز ماهر نرازش مدل نهثر از و گروه ت رانداز مبثدی میناشد و هعچا م تفاوت
ن م نعرات واقعی نا نعرات و حن م ت راندازان ،تاها ر نقطۀ  24مثر معاا ار اسک کد ر یگر فهاصل
وارامثری نثایج ایاگهند ند سک ن امده اسکه (ند جدول  1مراجعد شه )ه

بحث و نتیجهگیری
ر وژوهح ضا،ر ظههر مهارت ویژه ر مهارت هداگ ری نا تفاگ نا ی را ر شرایط ا،افد شدن یک
مثغ ر از شرایط واقعی مسانقد ( ر شرایط ا،طراب رقانثی) مهر نررسی قرار گرفکه آزمه نیها ر ایم
وژوهح از و سطح مهارتی ماهر و مبثدی و از و جاس مر و زن ضمهر اشثاده هدا از اجرای آزمهن
ر شرایط ا،طراب رقانثی ،ایم مه،هع نه کد آیا ا،طراب رقانثی میتهاند ظههر مهارت ویژه را تحک
تاث ر قرار هده آزمه نیها ر هر چهار گروه ر نقطۀ 24مثر ارای مهارت ویژه نه ند یعای اجرا ر ایم
نقطد ،نس ار ناالتر از آن چ زی نه کد تهسط خط رگرس هن و حن ای شده نه ه یافثدها ر گروه ت راندازان
ماهر و مبثدی زن و مر ن ان میکااد کد سالها تعریم خاص ر ایم نقطد وارامثری ،مهارتی تهل د
میکاد کد ارای یک نرتری کاثرل ضرکثی ویژه ر آن فاصید اسکه نثایج ر چهار گروه ر وژوهح ضا،ر
نا وژوهح های انوام شده ر رانطد نا ظههر مهارت ویژه چهن ک ثچ و هعکاران )1445( ،و (،)1448
س عهنز و هعکاران ( ،)1449نرسی م و هعکاران ( )1424و ( ،)1421نبهین ک و هعکاران )1422( ،و
آذری و هعکاران )1425( ،ه خهانی اشک و اما از نثایج بدالشاهی و هعکاران )1423( ،و ()1425
و روی نکر ه ر هع م ارتباط هعراسثا نه ن وژوهح ضا،ر نا وژوهح نبهین ک و هعکاران ( )1422نر
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روی مهارت ورتاب ارت و وژوهح آذری و هعکاران ( ،)1425نر روی مهارت هداگ ری نا تفاگ نا ی
ر شرایط ا ی (ند ل ل شباهک و ماه ک تکال ف) قانل تهجد اسکه ر وژوهح نبهین ک و هعکاران
تحی ل م انگ م عیکر نازیکاان ورتاب ارت ر  5نقطد نشان ا کد نا تهجد ند تعریاات انبهه آنها ر
فاصید اسثاندار  ،اخثالا معاا اری م ان عیکر آنها و و حن ای رگرس هن وجه ار ه
ر وژوهح آذری و هعکاران ( )1425ن ز کد ظههر مهارت ویژه ر مهارت هداگ ری نا تفاگ نا ی
نا هع م نعهنۀ چهار گروه مر و زن و و سطح ماهر و مبثدی و البثد ر شرایط ا ی انوام شده نه نا
نثایج وژوهح ضا،ر ه خهانی اشک کد ایم نثایج یکسان ن ز میتهاند ناشی از تکال ف یکسان و نعهنۀ
وژوهشی یکسان ناشده و اما نث ایج ر ت راندازان مبثدی ر وژوهح ضا،ر نا نثایج وژوهح سزیز و هعکاران
( )1421و بدالشاهی و هعکاران ( )1423ن ز ه خهانی نداشکه زیرا نثایج ر وژوهح ضا،ر ر و گروه
ت رانداز زن و مر مبثدی شهاهدی مبای نر وقهع مهارت ویژه ر هداگ ری نا تفاگ نا ی را اثبات کر
ر ضالی کد سزیز و هعکاران ( )1421مهارت شهت نسکثبال را ر چهار گروه مثفاوت از نظر سای و م زان
تورنۀ تعریای آزمهن کر ند و اثر مهارت ویژه را تاها ر گروههایی کد تورند ن شثری ر تعریم نسکثبال
اشثاد و ند ر گروه مبثدی ،نشان ا نده ر وژوهح بدالشاهی و هعکاران ر سرویس کهتاه و نیاد
ندم اثهن ن ز مهارت ویژه ر گروه مبثدی رخ ندا کد میتهان ل ل اضثعالی ایم دم ه خهانی را ند
تفاوت ر ماه ک ن م و تکی ف ر و وژوهح نسبک ا ه شایان ذکر اسک کد خط ت راندازی هع شد
ثانک و ندون ه چ تغ ر فاصیدای (ند ل ل وجه وایۀ آهای) انوام میشه

ر صهرتی کد ر تکال فی از

جعید سرویس کهتاه ندم اثهن فاصیۀ واقعی تا ضدو ی مثغ ر و و نس ار ق ق نعیناشد و نکثد یگر ایاکد
نقطۀ ید ،و،هح ید و م زان نهر ر عیکر ناالی یک ت رانداز تأث ر نسزایی ار ه ر نررسی نخح
یگری از نثایج وژوهح ضا،ر میتهان ن ان کر کد ا،طراب رقانثی ر ظههر اجرای ویژه مهارت ر
فاصیدای خاص ،کد سالها تعریم و تکرار شده اسک ،تاث ر گذار ن سکه تاکاهن ر نررسی ا ن ات اخیی
و خارجی وژوهح ضا،ر اثر ایم سازه را نر مهارت ویژه ر ه چ تکی فی یده نشده اسکه
تایرنی و هعکاران ( )2959ارتباط مافی را ن م نگرانیهای قبل از شی ک نا نعرات ند سک آمده
نعد از شی ک ر زنان و دا کر ند کد البثد ایم رانطد ر ن م مر ان صهرت نگرفکه مشاند ایم وژوهح،
سا  ،نارالی ،نرسیر و تاانبایهم 2یی وژوهشی م زان ا،طراب ت راندازان را  24ق قد قبل از شروع مسانقد
1. Sade, Bar-Eli, Bresler & Tenenbaum
2. Proteau
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اندازه گ ری کر ند ،و ریافثاد کد ت راندازان نا سطح مهارت ناال ند یهر معای اری ا،طراب (ضالثی)
وای متری نسبک ند ت راندازان نا سطح مهارت مثهسط ارند ()14ه الوه نر ایم ر شح مسانقد از هفک
مسانقد ارتباط مافی ن م م زان ا،طراب ضالثی نا عیکر ت راندازان گزارش شده اسک ()12ه ر وژوهح
ضا،ر م انگ م نعرات اجرای واقعی ر هر چهار گروه ر شرایط ا،طراب رقانثی نسبک ند نثایج وژوهح
مهارت هدا گ ری نا تفاگ نا ی ر شرایط ا ی کاهح زیا ی نشان ا ه اسک (ند یهر منال م انگ م
اجرای واقعی ر زنان ماهر ر ضالک ا ی  85/13و ر شرایط ا،طراب رقانثی م انگ م نعرات ند 50/84
کاهح یافثد) و اما قانل ذکر اسک کد ایم کاهح ر م انگ م نعرات اجرای واقعی ر شرایط ا،طراب
رقانثی ر هعۀ نقاط ند یک نسبک نه ه و شاید هع م امل نا ث شده اسک کد ظههر مهارت ویژه ر
هداگ ری نا تفاگ نا ی ر شرایط ا،طراب رقانثی تأث ری چادانی نپذیر ه
ظههر مهارت ویژه ر نقطۀ  24مثر نسبک ند یگر نقاط از مبحث ویژگی اصهل تعریم ر یا گ ری
ضرکثی (ویژگی ضسی و ضرکثی ،ویژگی زم اد و ور ازش مااسب انثقال) ضعایک میکاده نراساس ویژگی
ضسی و ضرکثی اجرای نهثر یک تکی ف ضرکثی ر آزمهن یا اری ناشی از هعاهاگ کر ن ایال ات
ضسی ر سثرس ر ض م تعریم تهسط سثگاه ضسی و ضرکثی اسکه یعای تک د ن شثر ر مرضیۀ تعریم
نر ویژگیهای ضسی و ضرکثی کد ر آزمهن یا اری قانل سثرسی اسکه ویژگی زم اد یکی یگر از
اصهل ویژگی تعریم اسک کد ماطقی مشاند آزمایح وروتدآ 2ار ()11ه ند نظر میرسد هامل مح طی
مخثیفی ماناد ما ،رنگ ،اندازه و غ ره کد نافک یا زم اد تعریم را تشک ل می هاد ،نازیانی ایال ات یا
گرفثد شده را تحک تأث ر قرار می هاده زمانی کد شخص نرای فراخهانی ایال اتی تالش میکاد ،ر صهرتی
کد هعزمان نا یا گ ری ایال ات زم ادای ارائد شده ناشاد ،ایم ایال ات ارای اهع ک نه ه و میتهاناد ند
اهان نشاند و راهاعا نرای ند خایر آور ن ایال ات عل کااد و مفههم ور ازش مااسب انثقال و هعچا م
مشانهک زم ادای ر نحث انثقال ن ز ند اهان فر ،دهایی نرای انثقال ن م تکال ف ارائد شدهانده مفههم
ور ازش مااسب انثقال نرای اول م نار تهسط مهریس و فران مطرح شد .ق ده نر ایم اسک کد اثرنخشی
فعال کهای تعریای فقط میتهاند ر ارتباط نا اهداا آزمهن یا اری و انثقال ارزیانی شه ه یعای
مهقع کهایی از تعریم مؤثر خهاهاد نه کد ور ازشهایی مثااسب نا شرایط اجرای آزمهن یا اری و انثقال
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را تهسعد ا ه ناشاده از ایم رو اثرنخشی تعریم ند مشانهک ،رورتهای ور ازش ن م و مهقع ک تعریم و
آزمهن نسثگی خهاهد

اشک.

نا تهجد ند آنچد ر ایم وژوهح ن ان شد اضثعاالً یکی از الیل مه ظههر مهارت ویژه ر نقطۀ 24مثر
و دم ظههر ر یگر نقاط میتهاند هع م سد اصل ناشده وژوهحهای آتی میتهاناد نروز اثر ویژه را ر
تکال ف مخثیف نررسی کااد و ر ایم راسثا میتهان از انهاع مطالعاتی نهره گرفک کد نرای نررسی یا گ ری
از مع ارهای ساوح تهجد یداری و ویژگیهای جابحشااخثی ضرکک کل ندن اسثفا ه میکااده نرخی
از انهاع تکال فی کد میتهاناد ر ایم زم اد مهر نررسی قرار گ رند بارتاد از سرویس ماور ند امث از ر
تا س یا وال بال ،ز ن ت ر ند هدا م انی ر ت راندازی نا کعان از فهاصل مخثیفه ییرغ نثایج منبک
ایم وژوهح ر ضعایک از وجه مهارت ویژه ر ت راندازی نا تفاگ نا ی ر شرایط ا،طراب رقانثی ،نررسی
تأث ر هامل مثعد یگر ماناد خسثگی و ک خهانی جالبتهجد خهاهد نه ؛ از ایم رو و شاها میشه کد
وژوهشگران ر مطالعات آتی تهجد ویژهای ند ایم مثغ رها اشثد ناشاده
تشکر و قدردانی

ر وایان از زضعات و هعکاری صع عانۀ ه ات ت راندازی اسثان سعاان ند ویژه ریاسک محثرم ه ات
جااب آقای قرنانزا ه و هعچا م از راهاعاییهای ارزشعاد جااب آقای کثر نبهین ک ر یهل وژوهح
کعال تشکر و قدر انی اری ه
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Abstract
The special skill is highly specific skill embedded within a more general class
of skills or, as a dictionary definition would suggest, an exception to the rule.
The present study attempted to investigate the emergence of especial skill in
shooting with air gun at two skill levels (skilled, novice). The population
studied here included all male and female shooters from the city of Semnan.
The study was conducted on a sample of 40 shooters, consisting of two groups
of women with the mean age of M= 21.33 and two groups of men with the
mean age of M= 23.44, who performed shooting with air gun at five distances
(8, 9, 10, 11, 12 meters) from the target. The data were analyzed using
descriptive statistics (mean, standard deviation, tables, and figures) as well as
inferential statistics (regression and one-way analysis of variance). Simple
linear regression with the significance level P<.05 was used to calculate
predictive scores and to develop a model that shows differences between
predictive scores and actual performance scores. A significant difference was
found between actual and predictive scores in all groups (p< .05): the
differences found between actual and predictive scores were significant at
P=0.031 for skilled male shooters, P=0.044 for novice male shooters, P=0.010
for skilled female shooters, and P=0.048 for novice female shooters. These
findings support emergence of especial skill in all groups of air gun shooters
in this study and important issue of practice feature Principles in motor
learning is confirmed.

Keywords
Competitive Anxiety, Motor Learning, Shooting, Special Skill, Principles
of Practice Feature.
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