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  01/90/9910تاريخ پذيرش:                                          30/31/9910تاريخ دريافت: 
 

 چکیده  

ويژه فرض شدد کده   همهارت حرکتی بود. ب يادگیریدر  شاخص دشواری حاضر بررسی نقش پژوهشهدف از 

ای در کنندده تواند عامل تعینزمان حرکت است میکه عامل مشهودی در  (ID) هدف عرضد   نسبت فاصله

باالتری بده نسدبت    يادگیریشود هدف حفظ می عرضد   هنگامی که نسبت فاصله و حرکتی باشد يادگیری

ساله کده   90تا  1پسر  19 پژوهش،گیرد. بدين منظور در اين میکند انجام که فقط يک عامل تغییر میزمانی

هدای  سدکتبال بدا شداخص   گروه به تمدرين پرتداآ ازاد ب   1تبال نداشتند در گونه سابقه در زمینه بسکهیچ

پرداختندد. پدا از    تر از شرايط استاندارد(تر و سختهای دشواری يکسان، ساده)شاخص دشواری مختلف

صدله و عدرض هددف اسدتاندارد از     ازمدون انتقدال بدا فا    ،کوششی 03بلوک  93کوشش در قالب  033اجرای 

بهتر در يادگیری ها نشان از مل امد. نتايج تحلیل کواريانا بر نمرات ازمون انتقال گروهعکنندگان بهشرکت

د    شود که نسبت فاصلههايی که با شاخص دشواری ثابت تمرين کرده بودند داشت. چنین استنباط میگروه

. از نتدايج ايدن   باشدمی مؤثررود کار میطول تمرين به دست اوردن راهبرد کنترلی که درههدف در ب عرض

 يدادگیری ی در افداايش میداان   مدؤثر عامدل   ها، بتسشاخص دشواری و حفظ اين نرسد نظر میبه پژوهش

به امدوزش   ،با حفظ شاخص دشواری تکلیفيادگیری مربیان برای افاايش میاان  شودپیشنهاد می باشد.یم

 مهارت بپردازند. 

 

 ی، پرتاآ ازاد بسکتبالمهارت حرکتيادگیری، شاخص دشواری،  :کلیدی واژگان
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 مقدمه
های ثابتی با يکديگر مشترک ای حرکات که در ويژگیبه بازنمايی حافظه انتزاعی از مجموعه

که يک برنامه کند زمانی. اين تئوری بیان می(1) گويندمی يافتهبرنامه حرکتی تعمیمباشند می

های متعددی با مقادير تواند توسط روشبندد میکسب و در سیستم عصبی انسان نقش می ،حرکتی

تار اصلی بازنمايی پارامترهای مختلف اجرا گردد و به حرکات بعدی منتقل شود. در اين میان ساخ

. وجوه جوهری مربوط به طبیعت (2) ماندشود بدون تغییر باقی مینامیده می که وجوه جوهری

از حرکت ثابت باقی  حرکت، مجموعه عناصری هستند که در برنامه حرکتی مربوط به يک طبقه

 و زمانبندی نسبی حرکت، ترتیب اجزای حرکت :مانند. امروزه اين وجوه جوهری ثابت شاملمی

باشد که يافته دارای وجوه جوهری میبرنامه حرکتی تعمیم باشند.در حرکت می نیروی نسبی

در  1سیله شاپیرووباشد. ماهیت انتزاعی برنامه حرکتی بهآن می ءمقیاس زمانی و مقیاس فضايی جز

طرفه اندام مجری را در تکلیف چرخش مچ دست مطالعه . او انتقال دو(3) بررسی شد 1711سال 

 .برتر اجرا کردندها همان تکلیف را با دست غیرآزمودنی ،کرد و بعد از چهار روز تمرين با اندام برتر

تقريبا مشابه با الگوی حرکت  ،برتراهده شد که الگوی فضايی زمانی حرکت اندام غیرنهايت مشدر

مثبت بااليی بین  دهد که انتقالها نشان میهمان اندامی بود که با آن تمرين کرده بودند. اين يافته

مجری  يافته برای يک اندامدهد. اين يافته بدان معنا است که برنامه حرکتی تعمیمدو اندام رخ می

کند که بنابراين از اين باور حمايت می ؛وسیله اندام مجری ديگر مورد استفاده قرار بگیردتواند بهمی

بلکه به ماهیت انتزاعی آن مربوط  ؛نیستعنوان تابعی از تمرين، ويژه يک عضله ماهیت يادگیری به

و  (5) طور کلی پذيرفته نشده استيافته بهچه مفهوم پايه برنامه حرکتی تعمیماگر. (4) شودمی

يافته تاثیر تئوری برنامه حرکتی تعمیم اماکنند؛ های پويا آن را رد میاساسا طرفداران نظريه سیستم

زيادی را  پژوهشگراناين تئوری  .(1،6) و کنترل حرکتی گذاشته استسزايی در حیطه يادگیری هب

های ثابت آن برانگیخت و به اساس يک برنامه حرکتی و يافتن خصیصهدر مطالعه بر روی انتقال بر

 .(4)های فضايی و زمانی دارند جنبه ،شاناين نتیجه رسیدند که حرکات در ماهیت

کننده طبقه و نوع حرکت ناپذير يک برنامه حرکتی بايد گفت اين اجزا، تعییناجزای تغییردر مورد 

است  هطور گسترده مورد مطالعه قرار گرفتباور زمانبندی نسبی ثابت که به باشند.اجرا شده می

د که شوبه مقیاس فضايی اشاره می و پس از آن (1) پذيری زمانی حرکت استشامل مقیاس

دارای  ،که ترتیب و توالی حرکات اجرا شده باشدحرکات متوالی در الگوهای خاص می هدهندنشان

مطرح شد. در  1971د. مقیاس فضايی کنترل حرکتی از سال نباشمقیاس واحد و مشخص می

                                                           
1. Shapiro 
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ناپذير برنامه حرکتی مورد عنوان يکی ديگر از ابعاد تغییرزيادی مقیاس فضايی به هایپژوهش

 . (7،9) رش قرار گرفته استپذي

ناپذير کنترل حرکتی و عنوان ويژگی تغییرکننده، نقش زمانبندی نسبی بهرغم شواهد حمايتعلی

 میدانی تکالیف بعضی در اجرای. (4) يک ويژگی اساسی عملکرد ماهرانه هنوز پذيرفته نشده است

رعايت ، غالبا زمانبندی نسبی بر اجرا ندارد یباشد و تاثیراهداف تکلیف نمی ءزمانبندی جزکه 

يک فاکتور مهم و  ،دهد که زمانبندی نسبیتر اينکه شواهد موجود نشان میمهم .(11،11)د شونمی

زمان نسبی  پیشنهاد کردند که پژوهشگران . همچنین(12) نیستکننده در انتقال يادگیری تعیین

ناپذيری برنامه که ويژگی تغییر نه يک پديده اجباری و اشدب يک پديده استراتژيک تواند تنهامی

در  1هکر ،عامل از وجوه جوهری پس از معرفی اين دو .(4) سازديافته را آشکار میحرکتی تعمیم

او  .(13) کننده زمان حرکت نیستتنها عامل تعیین ،اشاره کرد که شکل يک حرکت( 1714) سال

عنوان رکت را بررسی نمود و از آن بهح فاصله و عرض هدفتوان نسبت بین میکه پیشنهاد کرد 

اين مطلب امروزه با مفهوم رکتی و انتقال يادگیری نام برد. يک ماهیت اساسی و مهم در کنترل ح

 "مهارت ويژه"تازگی موضوعی تحت عنوان ه ب گیرد.مورد مطالعه قرار می 2(IDشاخص دشواری )

يا  بسکتبال مانند پرتاب آزاد هايیهارت م ،خود معطوف نموده است که در آنرا به پژوهشگرانذهن 

در اثر انجام می شوند مدار ديگرکه از يک فاصله معین و ثابت به يک هدف ثابت هدف های مهارت

کنند با تکرار اين بیان می پژوهشگران(. 6) به صورت ويژه آموخته می شوند تکرار زياد در فرد

اين تفاوت که اين برنامه مانند برنامه حرکتی  شود بايک برنامه حرکتی در ذهن ايجاد می ،مهارت

ديگر نتايج  ،صورت تغییر در فاصله يا اندازه هدفشدن را ندارد و درت پارامتريزهیقابل ،يافتهتعمیم

رود در اثر ايجاد برنامه حرکتی خاص برای احتمال می مطلوب حالت استاندارد ايجاد نخواهد شد.

شود که ارتباط مستقیمی با ه و عرض هدف در ذهن ايجاد مینوعی نسبت بین فاصل ،مهارت ويژه

خصوص شاخص دشواری گرفته دردارد. از جمله مطالعات صورتز شاخص دشواری قانون فیت

 حرکت همچنین بهدر زمینه مبادله سرعت و دقت اشاره نمود. زمان  3توان به قانون فیتز و پوزنرمی

ازات افزايش دقت به مو ،بخصوص زمان تکمیل يک حرکت .(14) دقت نسبی مورد نیاز بستگی دارد

هدف و فاصله همراه با هم تغییر کند تقريبا ثابت  که عرضيابد و تنها زمانینیاز افزايش میمورد

حال نتايج هکر  ماند. اگرچه اين همسانی مستقیما به يک استراتژی مشترک اشاره ندارد، با اينمی

                                                           
1. Hacker 

2. Index of dificulty 

3. Fitts and posner 
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عنوان يک ويژگی ههدف و همچنین شکل حرکت بايستی ب عرضفاصله و نشان داد که نسبت بین 

 .(13) توجه قرار بگیردمهم کنترل حرکتی و انتقال مورد

ید. همچنین وی گزارش کرد ( نامID) هدف و فاصله را شاخص دشواری لگاريتم نسبت عرض ،فیتز

کند و نوع عضالت درگیر در آن نقشی گیری مختلف صدق میکه اين قانون برای حرکات هدف

 نشان داد قانون فیتز که تابعی از فاصله و عرض هدف است 1همچنین گارد .(16،15،4) ندارند

وسیله هحرکت که ب . طبق نظر او، شکل(11) حسب شکل و مقیاس تفسیر شودتواند مجددا برمی

کند شود، زمان حرکت را تعیین میبعدی تعريف میهدف و فاصله در يک فضای تک نسبت عرض

 به زمان حرکت ارتباطی ندارد. ،که مقیاسحالیدر

يک  ،هدف به اين معنا نیست که اين نسبت عرضفاصله و اهمیت نسبت  ،های هکرخالف يافتهبر

زيرا درشرايط میدانی از اين نسبت تخطی  ؛برای يادگیری و انتقال حرکتی استويژگی حیاتی 

يک هدف  فاصله و عرض که نسبت ممکن استبنابراين  ؛افتدشود و يادگیری نیز اتفاق میمی

 .(16) نباشد کنترل حرکتی ويژگی مهم

 ؛اندشده تأيید های حرکتی تا حدودی درست است که وجود برخی وجوه جوهری و ثابت در برنامه

در  (2112) و همکاران 2هايی وجود دارد. مالکونشان چالشها يا ثابت بودناما در مورد تعداد آن

ی بین به بررسی ارتباط خط "گیری مجرد تداوم دارد؟آيا قانون فیتز در هدف" ی با عنوانپژوهش

اين ارتباط  ا. اخیر(19) گیری سريع پرداختندزمان حرکت و دشواری تکلیف در يک تکلیف هدف

که انقطاعی در اين رابطه حین افزايش چرا ؛ش کشیده شده استطرفه به چالخطی در عملکرد دو

طريق ها در دو آزمايش خود شاخص دشواری را ازشاخص دشواری مشاهده شده است. آن

کاری جداگانه عرض هدف و فاصله هدف تغییر دادند. نتايج نشان داد که چنین انقطاعی در دست

ولی  ؛شود وجود داردکاری میعرض هدف دست طريقکه شاخص دشواری ازگیری مجرد زمانیهدف

 افتد.کاری فاصله هدف انقطاع اين رابطه اتفاق نمیبا دست

پیشنهاد شد برای درک اصول کلی و اساسی در ارتباط پیچیده  وسیله فیتزهمدل خطی ساده که ب

 اين کند. يک جنبه اصلی درهای محیطی و کینماتیک حرکت کمک زيادی میبین محدوديت

خصوص، شاخص دشواری است که حجم اطالعاتی را که برای اطمینان از پايان دقیق حرکت بر 

در  (17) 3اوکازاکی و روداکی گیرد.روی يک هدف با عرض و فاصله ثابت نیاز است را اندازه می

به بررسی اثر افزايش فاصله بر  "افزايش فاصله در پرتاب پرشی بسکتبال"ديگری با عنوان  پژوهش

                                                           
1. Guiard 

2. Malkoun 

3. Okazaki and Rodacki 
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ای بازيکن حرفه 11پرتاب  ،منظوراينروی نتیجه و اجرای پرتاب پرشی بسکتبال پرداختند. به

اصله ف 3برداری شد و تعدادی از متغیرهای کینماتیکی در طی پرتاب پرشی که از بسکتبال فیلم

دقت پرتاب  شد مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت.( اجرا می4/6 ،6/4 ،9/2) نزديک، متوسط و دور

متر  46/2کاهش يافت. ارتفاع رهايی توپ از  %31به  %57از  های تکلیفعنوان تابعی از محدوديتهب

حال ا اينکاهش پیدا کرد. ب ،کاهش يافت. همچنین زاويه رهايی توپ با افزايش مسافت 39/2به 

توان در مورد سرعت رهايی با افزايش مسافت پرتاب افزايش يافت. اينکه چگونه اين تغییرات را می

اما با توجه به  ؛برنامه حرکتی توجیه نمود سوالی است که در اين مطالعه به آن پرداخته نشده است

کنترل درجات آزادی در تنظیمی و ها، ارائه خوددر حوزه نظريه سیستم 1مطالعات موردی برنشتاين

 (.21) تواند موضوع را روشن نمايدتا حدودی می ،رسیدن به سطح بهینه اجرا

با بیشترين کاربرد  يکی از اصول توانبخشی و آموزش و پرورش ،انتقال( عنوان کرد 2115) 2مگیل

ری يادگیزيرا ترتیب توالی  ؛ريزی و گسترش آموزش استاساس برنامه ،در جهان است. اين اصل

 در يادگیری حرکتی شاخص دشواریحاضر نقش جنبه  پژوهشدر  .(21آورد )وجود میشاگرد را به

که  (IDهدف و فاصله ) ويژه فرض شده است که نسبت عرضهشود و بصورت تجربی تعیین میبه

حرکتی باشد.  يادگیریای در کنندهتواند عامل تعینعامل مشهودی در زمان حرکت است می

کننده در نتیجه رشد الگوی زمانبندی نسبی اجرا ،ه قبال ذکر شد جنبه زمانی مهارتهمانطور ک

 ،ديگرعبارتبه .کند و اين تغییرات در جهت افزايش يا کاهش زمان کلی ايجاد خواهد شدتغییر می

های اساسی در رشد ماهیت یگیرد ممکن است سبب القاهايی که از قانون فیتز نشات میمحدوديت

تواند يک ماهیت حیاتی در شاخص دشواری می احتماال ،نتیجهدر ؛گرددافزايش يادگیری و مهارت 

نشدنی در الگوهای عنوان يک بعد جداتواند بهدقت حرکت می آيانهايت درکنترل حرکتی باشد. 

 طور آشکار در زمینه انتقال حرکتی آزمون نشده است وکنون بهحرکتی زمانی و فضايی باشد که تا

نتیجه در ؟آيدشمار میعنوان يک محدوديت مهم در يادگیری و انتقال يک مهارت حرکتی بهبه

کاری شاخص دشواری يا تغییر در باشد که دستپاسخ به اين پرسش می ،پژوهشانجام اين  از هدف

 دارد؟ يادگیریچه تاثیری بر میزان  ،نسبت فاصله و عرض هدف
 

 روش پژوهش
 7آزمون در آزمون و پسده و شامل يک طرح آزمايشی با پیشتجربی بوحاضر از نوع نیمه پژوهش

های اوقات کننده در کالسسال شرکت 7ـ12حاضر را پسران  پژوهشگروه تجربی است. جامعه 

                                                           
1. Bernstein 

2. magill 
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پسر بدون هیچ  11ها تعداد که از بین آن دادند تشکیل 72فراغت شهر تهران در تابستان سال 

 يک ازدسترس انتخاب شدند. هیچگیری درروش نمونهسابقه ورزشی در رشته بسکتبال به

های نظر پرتاب آزاد بسکتبال با شاخصآگاهی نداشت. تکلیف مورد پژوهشکنندگان از هدف شرکت

دشواری مختلف برای هر گروه بود )برای تعیین شاخص دشواری از نسبت شعاع حلقه بسکتبال به 

 45فیبا با قطر  حلقه استاندارد ،پژوهشستفاده در اين اهای موردحلقه فاصله پرتاب استفاده شد(.

متر بود که بر روی سانتی 35متر و حلقه کوچک با قطر سانتی 55حلقه بزرگ با قطر  متر،سانتی

برای پرتاب آزاد  25/2و  15/1 ،25/1متر نصب شده بود و سه فاصله سانتی 261ای به ارتفاع تخته

استفاده  پژوهشها در تمام مراحل سکتبال برای پرتاب تمام گروهبنظر گرفته شد. ازتوپ مینیدر

نوع  7 ،های کم، متوسط و زيادهايی با قطرشد. از تلفیق فواصل بلند، کوتاه و استاندارد با حلقه

 و شعاع حلقه را (d،Dاختصار فاصله از حلقه را ) به پژوهشکه در اين  مختلف تکلیف ايجاد شد

(R،rمی ) کلیف مختلف شامل پرتاب آزاد در شرايط ت 7نامیم و d,sr ,sdsr ,srd rD, rd, s,Rd Rd, RD,

Dsr  بود. انديسs های ترتیب برای فواصل و شعاعبه معنای استاندارد و حروف کوچک و بزرگ به

حلقه و فاصله از سبد به يک اندازه زياد و يا کم شده بود  در سه گروه شعاع باشد.کوچک و بزرگ می

ها را رشاخص دشواری و اندازه متغی 1جدولاين دو پارامتر ) شاخص دشواری ( ثابت ماند.  و نسبت

 دهد.در هر گروه نشان می
 

 یات تکلیفئجا های ازمودنی وگروهد 9جدول
 حلقه قطر فاصله حلقه از نقطه پرتاآ ID گروه

1 )s(Rd متغیر sd استاندارد (m1.75) r بزرگ (cm55) 

2 (rd) ثابت  Dوچکک (m1.36) r کوچک (cm35) 

3 (RD) ثابت  Dبزرگ (m2.14)  rبزرگ (cm55) 

4 (Rd) متغیر D کوچک (m1.36) r بزرگ (cm55) 

5 )s(rd متغیر v sd استاندارد (m1.75) r کوچک (cm35) 

6 (rD) متغیر  D بزرگ (m2.14) r کوچک (cm35) 

1 d)s(r متغیر  dکوچک (m1.36) sr استاندارد (cm45) 

9 )sds(r ثابت  sd استاندارد (m1.75) sr استاندارد (cm45) 

7 D)s(r متغیر D بزرگ (m2.14) sr استاندارد (cm45) 
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 پژوهشهايی که شرايط ورود به نامه اطالعات فردی به منظور انتخاب نمونهدر مرحله اول از پرسش

مل جسمانی و عدم تجربه در رشته سالمت کا ،مالک انتخاب نمونه .را دارا بودند استفاده گرديد

نحوه قرار گرفتن توپ در دست و محل قرار داشتن پاها توسط  بسکتبال بود. روش پرتاب آزاد و

کننده اجرا شد و مربی خبره آموزش داده شد. سه پرتاب برای آشنايی بیشتر توسط هر شرکت

آزمون مهارت پرتاب پیش سپس .ها قرار گرفتندصورت تصادفی در گروهکنندگان بهشرکتنهايت در

  .پرتاب بود انجام شد 11آزاد بسکتبال که شامل 

کوششی برای هر گروه  21بلوک  11مرحله اکتساب با اجرای  گروه، 7ها به پس از تقسیم آزمودنی

 211 هر گروه با شاخص دشواری معین )قطر و فاصله از حلقه برای هر گروه متفاوت بود ( .آغاز شد

ارزشی ايفرد  4از مقیاس  ،های آزاد. برای سنجش دقت پرتاباجرا کردندطی دو روز را پرتاب آزاد 

 2امتیاز، گل شدن توپ با برخورد به حلقه يا تخته  3 )گل شدن توپ بدون برخورد به حلقه و تخته

 1امتیاز و عدم برخورد توپ با تخته و حلقه  1و گل نشدن  برخورد توپ به تخته يا حلقه امتیاز،

 .(22) تیاز( استفاده شدام

اکثر دقت و تالش خود سعی کنند توپ ها گوشزد شد با حددر ابتدای هر بلوک تمرينی به آزمودنی

ها ای، از مشاهده اجرای آزمودنیرا داخل حلقه بیندازند و برای جلوگیری از اثر يادگیری مشاهده

آزمون انتقال  ،دقیقه پس از پايان مرحله اکتساب 31 عمل آمد.شان ممانعت بهگروهانتوسط هم

آزمون از فاصله استاندارد به سمت حلقه پرتاب آزاد مشابه پیش 11ا هنیدعمل آمد که در آن آزموبه

عنوان نمره آزمون میانگین امتیازات پرتاب هر آزمودنی در اين مرحله به .استاندارد را اجرا کردند

صورت آزمون به ،ایدر اين مرحله نیز برای جلوگیری از اثر يادگیری مشاهده انتقال ثبت شد.

 د.انفرادی برگزار ش

ها از آزمون اکتشافی بودن داده طبیعیبرای سنجش  ،هاپس از اجرای پروتکل و گردآوری داده

های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. برای تجزيه و تحلیل اطالعات از روش 1شاپیرو ويلک

منظور بههای میانگین و انحراف استاندارد و دست آوردن آمارههاز آمار توصیفی جهت ب استفاده شد.

گانه بونفرونی ها در آزمون انتقال از روش تحلیل کواريانس و مقايسه چندمقايسه امتیازات گروه

برای  2آزمون لون اعمال گرديد. گرعنوان متغییر مداخلهآزمون افراد بهکه نمرات پیش استفاده شد

 در سطح معناداریهای آماری تمامی آزمون استفاده قرار گرفت.ها موردبررسی همگنی گروه

α=0.05 .انجام شد 
 

                                                           
1. Shapiro–Wilk test 

2. leven 
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 نتایج
 نشان داده شده است.  2جدول ها دراساس تفکیک گروهکنندگان براطالعات توصیفی شرکت

 

 نتايج میانگین و انحراف معیارد 0جدول

 انحراف معیار میانگین تعداد مرحله گروه

1)s(Rd 
 اکتساب

 انتقال
9 

69/1 

16/1 

134/1 

171/1 

2(rd) 
 اکتساب

 تقالان
9 

42/1 

12/1 

134/1 

111/1 

3(RD) 
 اکتساب

 انتقال
9 

31/1 

65/1 

125/1 

115/1 

4(Rd) 
 اکتساب

 انتقال
9 

95/1 

16/1 

144/1 

116/1 

5)s(rd 
 اکتساب

 انتقال
9 

17/1 

23/1 

131/1 

14/1 

6(rD) 
 اکتساب

 انتقال
9 

19/1 

19/1 

153/1 

164/1 

1d)s(r 
 اکتساب

 انتقال
1 

31/1 

51/1 

151/1 

172/1 

9)sdsr(  
 اکتساب

 انتقال
9 

29/1 

55/1 

195/1 

115/1 

7D)s(r 
 اکتساب

 انتقال
9 

25/1 

31/1 

157/1 

17/1 

 

نتايج تحلیل کواريانس بر نمرات  (.α=0.882) ها داللت داشتهنتايج آزمون لون بر همگنی گرو

 تفاوتدهنده ( نشانP 62.389,=F=00.0گروه ) 7آزمون در آزمون انتقال و با مداخله متغییر پیش

 (.3جدول) بودها دار بین گروهمعنا
 

 کوواريانا ازمون تحلیلنتايج د 9جدول

 معناداری F میانگین مربعات درجه ازادی 

 آزمونپیش

 گروه

1 

9 

117/1 

435/1 

279/1 

397/62 

257/1 

111/1 
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 Dsrو  rd، RD، dsr،sdsr با گروه sRdآزمون تعقیبی بیانگر وجود اختالف معنادار در بین گروه  نتايج

تفاوت  sdsrو  RDجز گروه ها ببا تمام گروه rd در آزمون انتقال بود. همچنین بین امتیازات گروه

وجود داشت.  یتفاوت معنادار Dsr و Rd ،srd، rD ،dsrبا  RDمعنادار وجود داشت. بین امتیاز گروه 

 ،rDبا  srdنادار داشت. همچنین گروه در آزمون انتقال تفاوت مع sdsr و Dsr ،dsrبا  Rdامتیازات گروه 

dsr و sdsr در امتیازات آزمون انتقال تفاوت معنادار داشتند. بین امتیاز گروهrD  باdsr ،sdsr  وDsr 

 اختالف معناداری وجود داشت. Dsr و sDsrنهايت بین امتیاز گروه وجود داشت و در یتفاوت معنادار
 

 نتايج ازمون تعقیبی  د1جدول

 )s(Rd (rd) (RD) (Rd) )s(rd (rD) d)s(r )sds(r D)s(r 

)s(Rd  - - - - - - - - - 

 (rd) 1/1* - - - - - - - - 

 (RD) 1/1 * 13/1 - - - - - - - 

 (Rd) 95/1 1/1 * 1/1 * - - - - - - 

)s(rd  45/1 1/1 * 1/1 * 35/1 - - - - - 

 (rD) 26/1 1/1 * 1/1 * 35/1 16/1 - - - - 

)ds(r  1/1 * 111/1* 14/1* 1/1 * 1/1 * 1/1 * - - - 

)sds(r  1/1 * 19/1  45/1 1/1 * 1/1 * 1/1 * 17/1 - - 

D)s(r  11/1 * 1/1 * 1/1 * 116/1* 15/1 1/1 * 11/1 111/1* - 

 

در آزمون  ،ندکه دارای شاخص دشواری ثابت بود sdsrو  rd ،RDهای همچنین میانگین نمرات گروه

 آزمون،مطالعه طی جلسات آزمون )پیشگروه مورد 7روند پیشرفت  گروه ديگر بهتر بود. 6 از انتقال

ز امتیا شودشده است . همانگونه که مشاهده مینشان داده  1شکلاکتساب و انتقال( نیز در 

کاهش را نشان داد. بدين معنی  ،مرحله اکتساب در آزمون انتقال نسبت به rDو  sRd ،Rdهای گروه

مهارت پرتاب آزاد در  سبب يادگیری و بهبود ،که پیشرفت و کسب نمرات باالتر در مرحله اکتساب

 ها نشده است. گروهاين 
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 هاتوصیف وضعیت پیشرفت گروهد 9شکل
 

)شاخص  شود در مرحله اکتساب با افزايش دشواری تکلیفمشاهده می 2شکلطور که در همان

 ،. بدين معنی که در دوره اکتسابيابدها نیز کاهش میها نمرات آزمودنیدشواری باالتر( در گروه

ر هايی که تکلیف دشوارتری از نظر فاصله از سبد و قطر حلقه داشتند امتیازات کمتری دگروه

 های خود کسب کردند.پرتاب
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0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

اکتساب انتقال

گروه يک

گروه دو

گروه سه

گروه چهار 

گروه پنج 

گروه شش 

گروه هفت 

گروه هشت 

گروه نه

 هانتايج مراحل اکتساآ و انتقال گروه د0شکل

 

 گیریبحث و نتیجه

شاخص دشواری يا لگاريتم نسبت فاصله به اندازه هدف در حاضر بررسی نقش  پژوهشهدف از 

گروه اجرا  7بود که بر روی  مهارت پرتاب آزاد بسکتبال يادگیرییزان معادله سرعت دقت فیتز بر م

های گروه آزمايشی به تمرين پرتاب آزاد با شاخص 7با تغییر اندازه قطر حلقه و فاصله از حلقه، شد. 

ها در مرحله اکتساب نشان داد که با افزايش شاخص عملکرد آزمودنی دشواری مختلف پرداختند.

اوکازاکی و  پژوهشهای اين نتايج با يافتهدقت پرتاب و میانگین امتیازات کاهش پیدا کرد.  ،دشواری

که در آن به بررسی اثر افزايش فاصله بر روی نتیجه و اجرای پرتاب  (17) باشدراستا میروداکی هم

فاصله  3ند که پس از بررسی متغییرهای کینماتیکی طی پرتاب پرشی از پرشی بسکتبال پرداخت

و  1. کواکسکاهش يافت های تکلیفعنوان تابعی از محدوديتهنزديک، متوسط و دور، دقت پرتاب ب

يندهايی اگیری دوطرفه برای شناسايی فراز يک تکلیف هدف ،مشابه یپژوهشدر ( 2111) همکاران

 د استفاده کردنشوکاری ادراکی شاخص دشواری میتی با دستکه موجب تطبیق سیستم حرک

 دو سه شاخص دشواری با ،ای مناسبکاری فاصله هدف و عرض هدف به شیوهدستو با  (23)

ها با شاخص کرد. نتايج نشان از عدم تغییر در سرعت و شتاب در اجرای گروه حالت نمايش ايجاد

                                                           
1. Kovacs 
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باشد که در حاضر می پژوهشهای ی بر يافتهتأيید دشواری يکسان داشت. نتايج پژوهش کواکس 

با بررسی نتايج مشخص شد که سه گروه تمرينی  .کنداجرا تغییر نمی ، شاخص دشواریشرايط ثابت

rd، RD وsdsr  که با وجود تغییرات در اندازه حلقه و فاصله از حلقه دارای شاخص دشواری يکسانی

انتقال کسب آزمون )نسبت فاصله از حلقه و عرض هدف حفظ شده بود(، نمرات باالتری در  بودند

نیز از نظر آماری  dsrگروه  اين سه گروه،برها ايجاد شد. عالوهدر آن کردند و يادگیری بیشتری

 sdsrو rd، RDاز سه گروه  dsrاما میانگین امتیاز گروه  ؛های ديگر داشتاختالف معناداری با گروه

 9که در آن  (4) همسو بود (2113) و همکاران 1کوان پژوهشبا نتايج  پژوهشکمتر بود. نتايج اين 

که دارای  یهايکه نتايج، برتری گروه ای پرداختندزنی ستارهگروه تمرينی به اجرای تکلیف هدف

 دست آمده با نتايجههمچنین نتايج ب ن انتقال نشان داد.شاخص دشواری يکسان بودند را در آزمو

کننده عنوان عامل تعیینهب ،هدف و فاصله عرضکه در آن نسبت  (1754) و فیتز (1711) هکر

 باالتر .(14،13) باشدمدار بود موافق میو تکلیف حرکتی هدف زمان حرکت در تکلیف کشیدن شکل

کواکس و  پژوهشتوان با استناد به حاضر را می پژوهشدر  RD نسبت به rdبودن نمرات گروه 

 رابطه خطی شاخص دشواری ،توجیه کرد که در آن (2112) و مالکون و همکاران (2111) همکاران

نقطاع شده و از حالت يک اشود دچار میکاری فاصله و عرض هدف دستو عملکرد در حاالتی که 

کند افزايش پیدا می فاصله از حلقهدر حاالتی که  ،ديگرعبارت. به(23،19) شودخطی خارج می

توان به کند و دلیل آن را میشده از رابطه خطی خود کمی تخطی میاز کسباجرای آزمودنی و امتی

شرايط فیزيکی نسبت داد که تا يک فاصله مشخص مقدار نیروی تولیدی برای پرتاب توپ کافی 

آزمودنی به نیروی بیشتری برای پرتاب نیاز دارد که اين تقاضا ممکن  ؛ ولی با افزايش فاصله،بوده

دامنه  (19) مالکون و همکاران پژوهشطور که در تی انتخابی تاثیر بگذارد. همیناست بر برنامه حرک

 در (4) کوانآورد. البته اين يافته با نتايج وجود میباال به هایعرضاين انقطاع را در  حرکتی دست

شرايط  بهتمرين کردند  DR يطگروهی که در شرا بهتری ازها انتقال آن پژوهشزيرا در  ؛تضاد است

در  زنیدر اجرای مسیر حرکت و نقطه هاتجربه آزمودنی ،و دلیل آن( صورت گرفت dr) آزمون انتقال

کوان و همکاران از تکلیف حرکتی ظريف  .وجود داشت DRبود که در دامنه حرکتی  دوره تمرين

توان تضاد میحاضر  پژوهششی خود استفاده کردند که در مقايسه با تکلیف ورز پژوهشبرای طرح 

زمون انتقال آدر  RDنسبت به rdدهنده عملکرد بهتر گروه موجود را توجیه کرد. نتايج حاضر نشان

هدف و فاصله  عرضاهمیت نسبت را توجیه نمود.  آن مؤثرتوان با استناد به شعاع هدف بود که می

همان  مؤثرشعاع هدف منظور از کند. یهدف نیز صدق م مؤثرشعاع  موردانتقال درآزمون در تکلیف 

حرکت  مؤثرباشد که اين شعاع هدف ها میه مرکز هدف و پراکندگی کم کوششاجرا و پرتاب ب
                                                           
1. Kwon 
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کنندگان تمايل به شود. شرکتتنظیم و اصالح می ،جلسه تمرينتوسط نسبت شاخص دشواری 

که  مؤثريعنی همان شعاع  ؛دارندرا آزمون انتقال جلسه تمرين در هدف و فاصله  عرضحفظ نسبت 

دوباره سعی  ،حال با تغییر شرايط .گیرندباشد را تمرين کرده و ياد میدر اينجا همان اندازه حلقه می

 6و  5، 2 گروه از توان در نتايج حاصلنمايند که آن را میبر اجرای تکلیف در همان شعاع می

 تر شد.های آزمون انتقال از اکتساب بیشمشاهده نمود که امتیاز

يافته در بعضی حاالت تکالیف برنامه حرکتی تعمیم تأيید شده و عدم انجام هایپژوهشبا توجه به 

آرنج برای افزايش ـ  بررسی مکانیسم شانه که به (2111) 1درک دبیکی و همکاران پژوهشمانند 

م و متوسط بندی نسبی در حرکات آرازمانمفصلی پرداختند و نتیجه گرفتند سرعت در حرکات چند

 (25) 2و سويچینگ و الکوانیتی (24) باشدحالیکه در حرکات سريع متفاوت میدر است يکسان بوده

بعدی نشسته که شامل حرکت بزرگ بدن، سهنشان دادند در دسترسی  که (26) 3و هولرباخ و فالش

 رد شده است. GMPيابی به چارچوب مفصلی است دستبینمسیرهای مختلف دست و هماهنگی 

گیری يک برنامه ناپذير برنامه حرکتی که باعث شکلهای تغییرتوان احتمال داد غیر از مولفهمی

شود عامل ديگری وجود داشته می شود و در پی آن يادگیری حاصلیمکره غالب میحرکتی در ن

 باشد که يادگیری را تحت تاثیر قرار دهد. 

ها مشترک بود های هر گروه و ويژگی تکلیف که در تمام گروهبا توجه به تعداد تکرار پژوهشدر اين 

عاملی وجود دارد که باعث افزايش  توان عنوان نمودمی ،گرفتيک طبقه از حرکات قرار میو در 

 ها شده است .يادگیری در بعضی گروه

 یحال هنوز يک سوال مطرح است که آيا شاخص دشواری يک عامل مهم در يادگیربا اين

مهارت، زمانی که هر  يادگیریبه اين نتیجه رسیديم که  پژوهشدر اين  های حرکتی است؟مهارت

مشابه تغییر داده شود بهتر از زمانی است که تنها فاصله و يا دو عامل فاصله و شعاع توسط نسبت 

 يابد بسیاربه يک نسبت افزايش می فاصله و عرض هدف زمانی که يادگیری، ويژهبهشعاع تغییر کند. 

های اهداف که از موقعیتمیزان يادگیری در هدف  عرضباال بود. اين واقعیت که نسبت بین فاصله و 

تر است به اين موضوع اشاره دارد کند مهمکنندگان را تعیین میو دست شرکتموقعیت واقعی بازو 

زمانی تمرين شده ـ  صرفا شامل يادگیری الگوی فضايی ،حرکات يادگیریريزی، اجرا و که برنامه

 ،(21) 4سوی تکلیف که توسط نیوولشده ازهای تحمیلعوض، در يادگیری محدوديتباشد. درمی

ناپذير رحال، اصول تغییمهمی در يادگیری دارد. با اينهای تکلیف نامیده شده نقش محدوديت

                                                           
1. Debicki DB, Watts S, Gribble PL, Hore J 

2. Soechting  JF,  Lacquaniti  F 

3. Hollerbach JM, Flash T 

4. Newell 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Debicki%20DB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20454785
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Watts%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20454785
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gribble%20PL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20454785
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hore%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20454785
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يافته پیشنهاد شده، برنامه حرکتی )وجوه جوهری( که توسط طرفداران برنامه حرکتی تعمیم

اساس نظريه برنامه حرکتی و وجوه جوهری با استفاده از زيرا بر؛ شودنمی حمايتوسیله نتايج ما هب

اجرای حرکات پرداخته و اين اجرا اگر به مقدار خاصی تکرار گردد  به ،کردنعملی به نام پارامتريزه

ناپذير برنامه اصول تغییر ،از هدفشود و اين تغییرات در فاصله سبب يادگیری يک مهارت می

رسیم که حال با توجه به اين توضیحات به اين نتیجه می .دهدقبیل زمانبندی و توالی را تغییر نمیاز

صورت  1 و 9، 3، 2های های مشابه با گروهبا اينکه تمرين با تکرار 7 و 5،6، 4 ،1د هايی مانندر گروه

با وجود همان  9و  3 ،2 ،1های لی در گروهو ؛ولی يادگیری صورت نپذيرفته است ؛گرفته

 ،بندی نسبی به احتمال زيادتوان استنباط نمود زمانمی .يادگیری اتفاق افتاد ،شدنمتريزهراپا

 ؛تواند حفظ شودبندی نسبی میديگر، زمانعبارتکنندگان است. بهنده استراتژی شرکتکنمنعکس

های کننده بازنمايی برنامههای ذاتی توصیفباشد. ويژگیاما برای يادگیری نیازی به حفظ آن نمی

 های زمانیهای زمانی. ويژگیدقتی است تا ويژگیـ  های فضايیبیشتر شامل ويژگی حرکتی احتماال

کنندگان و هدف های تکلیف، پويايی ذاتی شرکتعلت محدوديتبه گرفته شدهحرکات ياد

 شده توسط تکلیفمحدوديت فضايی ايجاد ،کهحالیدر (29) است کنندگان از اجرای تکلیفشرکت

کننده کنترل حرکتی است. در بسیاری از ، يک عامل تعیینهدف و فاصله عرضمانند نسبت 

اين ساختار  کلیف، ساختار فضايی و زمانی است.ه، هدف از تيافتمطالعات برنامه حرکتی تعمیم

گرفتن اين ساختار در آزمون انتقال مشکل  آور نیست که ناديدهبنابراين تعجب ؛آموختنی است

حال، اثر است. با اينافزايش يادگیری از عوامل  ،هدف و فاصله عرضحاضر، نسبت  پژوهشاست. در 

دهد که ها نشان میشود. شرايط انتقال گروهيابی محدود میقوی شاخص دشواری به انتقال درون

نشان  عه ما بررسی نشده است. نتايج کلیهايی در تعیین انتقال وجود دارد که در مطالويژگی

در اين حرکتی است. يادگیری میزان مهم در تعیین يک عامل بسیار ،پذيری دقتدهد که مقیاسمی

 .تکلیف را با شاخص دشواری مشخص تمرين کردند ،مختلف هایکنندگان در گروهپژوهش شرکت

انجام  هدف و فاصله  فرد تکلیف جديدی را با همان شرايط نسبت عرض ،حال در آزمون انتقال

زيرا از  ؛کنندگان يادگیری باالتری را نشان دادندحفظ شد و شرکت ID، الگوی ديگرعبارتبه .داد

 ،در تکلیف انتقالیکه  هافاده شده است و مشاهده شد در بعضی گروههای مشابه استمحدوديت

کنندگان نیاز به رود اجرااحتمال می کرد يادگیری کمتر شد.نسبت فاصله و اندازه هدف تغییر می

 جايگزينی يک استراتژی کنترل پويا در مواجه با محدوديت جديد داشتند. 

يک  عنصر کلیدی در کنترل حرکتی است و نشان داد که شاخص دشواری که يک پژوهشاين 

 گذارد.بر روی کنترل ساختار و عملکرد تاثیر می، بازنمايی مشترک ادراک و عمل است عامل مهم در
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 ،داشتن شاخص دشواری يادگیری در پی ثابت نگه مشخص شد حاضر پژوهش با توجه به نتايج

ها با شاخص دشواری يکسان انتقال گروه آزمونکه اين مسئله در مورد نتايج چرا ؛تسهیل خواهد شد

های رسد عاملی وجود دارد که باعث تفاوت میزان يادگیری در بین گروهنظر میبه .اتفاق افتاد

 تمرينی شده است.

تمرين باعث تثبیت وجوه جوهری مهارت پرتاب  ،1يافته اشمیتبرطبق نظريه برنامه حرکتی تعمیم

 .گرديد تأيید وضوح به پژوهشسئله در نتايج مرحله اکتساب اين آزاد بسکتبال خواهد شد که اين م

ها و شرايط يکسان عنوان سوال مطرح است اين است که چرا با وجود همگنی گروهچیزی که به آن

های بر ترکیب پژوهشگرحاضر تمرکز  پژوهشها يادگیری متفاوتی داشتند؟ در ، گروهتمرينی

نوان شاخصی برای دشواری عبه )قطر حلقه و فاصله پرتاب( های برنامه حرکتیمختلف پارامتر

های دشواری يکسان بودند بهترين عملکرد هايی که دارای شاخصو مشخص گرديد گروه حرکت بود

های ريکی از متغی ،شاخص دشواری توان احتمال دادمی لذا ؛را در آزمون انتقال نشان دادند

آينده برای روشن  هایپژوهششود در پیشنهاد می اشد کهيادگیری برنامه حرکتی ب گذار برتاثیر

رل عامل ، با کنتحرکتگذار و مهم در يادگیری تاثیرعنوان خصیصه شدن نقش شاخص دشواری به

 و الگوی حرکت شاخص دشواری بررسی شود. زمانبندی نسبی بین اجرا
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Abstract 
 

The purpose of this study was to investigate the accuracy effectiveness on 

transfer of learning motor skill. In particular; it was assumed that the interval-

accuracy (ID), that is an obvious factor in movement time, may determining 

effect in transfer learning motor. When the interval-accuracy is maintained 

higher transmitting can be performed than just an agent change. In this study ,71 

boys between age 9 to be 12 years old, who had no experience in basketball, 

practicing free throw basketball with different index of difficulty in 9 different 

groups. After 200 efforts in 10 blocks that each blocks has 20 efforts, 

Participants underwent transfer testing. Results of ANCOVA based on their 

score on the test, showed better transfer of learning was in the group that had the 

same index of difficulty. It can be inferred that the interval-accuracy in obtaining 

effective control strategy, which is used during training. It can be concluded 

from these results that the index of difficulty and maintaining this ratio may be 

effective to increase the transmission rate. We suggest that, Coaches teaching 

the skills of play with the maintaining of task's index of difficulty to increase the 

transfer of learning.  
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