
 16-48صص  .،6931 بهار ،72شماره                                                                                      رفتار حرکتی

 و سطح مهارت بر ظهور مهارت ویژه در پرتاب آزاد بسکتبال ارتفاع حلقهاثر 
 

 3، علیرضا فارسی2، بهروز عبدلی1اکرم کاویانی

 

 *تهران دانشگاه شهید بهشتی. دکتری رفتار حرکتی، 1

 تهرانرفتار حرکتی، دانشگاه شهید بهشتی  دانشیار .3و 2
 
 

 71/19/6936تاريخ پذيرش:                       16/67/6938تاريخ دريافت: 

 چکیده
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 مقدمه

ای یک عمل رشد بازنمایی حافظه بسیاری را در ارتباط با مطالعات پژوهشگرانهای اخیر، در سال

این تمرین در رشد  بودنپذیری و اختصاصیتعمیم زمانهمبرای وجود را شواهدی و  انددادهانجام 

 نظریۀ"و  "توانایی اختصاصی حرکتی ۀ فرضی"، مثالعنوانبه ؛اندفراهم کردهای بازنمایی حافظه

بیشتر  اما ؛اندگرفته قراربودن تمرین مورد حمایت اختصاصی ۀزمیندر "(1791) 1آدامز ۀبست ۀحلق

که  اند و بیانگر این هستندشده مطرحبودن دیدگاه عمومی اساسبرهای یادگیری حرکتی نظریه

)به  شوداز اعمال می ویژه ۀای خاص برای یک طبقمیزان زیاد تمرین منجر به یک بازنمایی حافظه

 است. "اشمیت 2ۀوارطرح ۀنظری"ها، این نظریه ترینمهمست که ذکر اشایان. (1نقل از 

های متعلق به یک طبقه از اعمال تمام مهارت ،(2003 و 1791) 3اشمیت ۀوارطرح ۀاساس نظریبر

در این . (2،3) شوندکنترل میآن  با و پارامترهای متناسب 4یافتهتعمیمحرکتی  ۀتوسط یک برنام

یادگیری شوت  انندم) اعمال حرکتی طبقۀیادگیری یک مهارت در یک  با رود کهانتظار می دیدگاه

تمامی  ،بندی نسبی عمل(زمان انندمیادگیری قوانین کلی ) دلیلبه ،(یمتر 23/4 ۀدرجا در فاصل

اعمال شوت  طبقۀرای ب، مثالعنوانبه ؛ببرندسود  یمتر 19/4 ۀاز تمرین در فاصلاعمال آن طبقه 

طبق این  باشد.میمشهود  تغییرپذیری تکانهۀ فرضیچنین اثرات عمومی با  ،درجا در بسکتبال

یک خط رگرسیون با شیب  ،و فاصله از حلقه هاشوتفقیت وبین م که شودبینی میپیش فرضیه

 را غیرمنتظرهای نتیجه 2001در سال  (4) و همکاران 1کیچ ،وجوداینبا منفی وجود داشته باشد.

 19/4 ۀدر فاصل شوت درجادقت  هاپژوهش آنند. در دآور دستبهبسکتبال  یمورد شوت درجادر

که امعنبدین ؛بینی خط رگرسیون بالاتر بودمعناداری نسبت به پیش طوربه خط پرتاب آزاد() متر

 وارهطرحیافته با دیدگاه این  و بودهبینی کرده بود، بیشتر پیش وارهطرحۀ نظری آنچه ازدقت اجرا 

در نظر  بندیپارامترنوع خاصی از  ، برتری خاصی برایوارهطرحۀ نظریدر  ،؛ زیراباشدمطابق نمی

بینایی،  ۀزاوی انندم) مشابه ۀهم که فرد یک پارامتر خاص را در شرایط اولی قدرهر ؛گرفته نشده است

بسیار اختصاصی )پرتاب  نمونۀاین  (2001) همکارانکیچ و کرده باشد.  تمرین( غیره وزن توپ و

 را آمد وجودبهشوت ثابت( ) هامهارتآزاد( که در میان یک طبقه از توانایی اجرای بسیار عمومی از 

                                                           
Adams’s close loop theory .1  

2. Schema Theory 

3. Schmidt, R.A. 

4. GMP 
5. Keetch 
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مهارتی است که  ،های حرکتیخاص از مهارت ۀمهارت ویژه در یک طبقنامیدند.  "1مهارت ویژه"

 .(4) شودمیبرتری کسب  دلیل تمرین زیاد، موقعیت ویژه وبه

ای متمایز برای آن متغیر ویژه در بین ظهور یک بازنمایی حافظه های اختصاصیدیدگاه ،مقابلدر

کند کنند. دیدگاه اختصاصی یادگیری مهارت حرکتی تأکید میبینی میرا پیش یک طبقه از اعمال

شود. برخلاف دیدگاه ای موجود در تمرین ذخیره میهمراه با اطلاعات زمینههر مهارت که 

د، یادگیرنده به اطلاعات وشمیمهارتی آموخته  کههنگامیکند این دیدگاه پیشنهاد می ،پذیریتعمیم

. مطابق با این (1) باشدمیحساس غیره  ای شرایط تمرینی، موقعیت بدن، فاصله، زاویه، وزن وزمینه

با مقدار مستقیمی  رابطۀ ،موردنظره به منبعی از بازخورد برای تکلیف وابستگی اجراکنند ،دیدگاه

این، اگر نوع یا مقدار بازخورد تغییر کند، اجرا بردهد، دارد. علاوهتمرینی که اجراکننده انجام می

که مقدار تمرین بیشتر باشد، افزایش زمانیمنفی  تأثیرگیرد و این قرار می تأثیرمنفی تحت طوربه

 موردهای عمومی و اختصاصی یادگیری کمتر رسد این تضاد آشکار در نظریهنظر میبه .(6) ابدیمی

که چه  اندبررسی این موضوع پرداختهبه  پژوهشگرانبرخی از  ،روازاین؛ است گرفته قرار توجه

 فرضیۀ"اساس ای در بازنمایی حرکتی مهارت ویژه وجود دارد. بربینایی ویژه ـ خصوصیات حرکتی

بینایی ۀ زاویمقدار زیاد تمرین در یک  ناشی از یمتر 19/4 ۀفق در فاصلواجرای م، "2بینایی ۀزمین

در خط پرتاب  فردمنحصربهاطلاعات بینایی  معناکهنبدی ؛باشدمیبینایی ثابت از حلقه ۀ فاصلثابت و 

کیچ و کند. اجرا افت می ،بخشی از بازنمایی حافظه است و اگر این اطلاعات حذف شود ،آزاد

که  عنوان کردند و آزمودندبسکتبال این فرضیه را  ( با پوشاندن و حذف خطوط زمین4همکاران )

و همکاران  کیچ ،ادامهندارد. در تأثیریید مهارت ویژه اطلاعات بینایی مرتبط با خطوط زمین در تول

پرتاب  یمتر 23/4 ۀبینایی که در آن افراد خبره از فاصل زاویۀکاری خود با دست پژوهشدر  (11)

و  3آن، سیمون دنبالبهفراهم آوردند.  بینایی ۀزمینۀ فرضیدر حمایت از  را کردند، شواهدیمی

های آشنای محیطی و اجرا و با حذف نشانه بررسی نمودند بالبیس مهارت ویژه را در( 10همکاران )

د. ندر تولید مهارت ویژه ندار تأثیریمحیطی  هاینشانهنشان دادند که  جدیدۀ زمیندر یک 

و همکاران  1و سزیزتغییر فاصله بین حلقه و خط پرتاب آزاد با  (13) 4استاکل و برسلینبراین، علاوه

 زمینۀاطلاعات نشان دادند که دسترس افراد در حین پرتاب آزاد بینایی در( با تخریب اطلاعات 8)

 .نمودندبینایی حمایت  ۀزمینۀ فرضی لذا، ازو  اثرات ویژگی در افراد ماهر تأثیر دارد حضور بربینایی 

                                                           
1. Especial skill 

2. Visual Context Hypothesis 

3. Simons 

4. Stöckel & Breslin 

5. Czyz 
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و  ه( ماهیت مهارت ویژه را با توجه به سطح مهارت افراد بررسی کرد8سزیز و همکاران )راستا، دراین

که اثر مهارت ویژه طوریبه ؛کننده در بروز مهارت ویژه استعاملی تعیین ،ریافتند که سطح مهارتد

 در ارتباط با یدر پژوهشنیز  (1عبدالشاهی و همکاران ). گرددمیتنها در افراد ماهر مشاهده 

دریافتند و  بررسی نمودندظهور اثر مهارت ویژه را  ،و سرویس بلند بدمینتون هندبکسرویس کوتاه 

از رو، ازایننیامد و  وجودبهاین اثر  با حذف خطوط زمین ،های بینایینگام عدم حضور نشانهکه در ه

 . (9،1-13) بینایی حمایت کردند ۀزمین فرضیۀ

بینایی در  زمینۀبودن نقش کلیدیمورد در اخیر ۀگرفتصورت هایپژوهش ،شودمشاهده میچنانچه 

مورد بیشتر در پژوهشنیاز به بررسی و  ،بنابراین ؛باشندمیای مهارت ویژه در تضاد بازنمایی حافظه

 زیرا ؛وجود دارد فردمنحصربهدر این مهارت  ایحافظهبینایی در بازنمایی ۀ زمیننقش اطلاعات 

کاری دستشوند، آوری میپ جمعکه پیش از پرتاب توبینایی را  زمینۀاطلاعات در پیشین،مطالعات 

اند که برای کنترل اعمال با متغیرهایی سازگار شده ماهراما باید توجه داشت که افراد  ؛اندکرده

ادراک و  ،ها تمرین انبوه. بازیکنان ماهر در طول سال(14،11) دندارمخصوص بیشترین فایده را 

این، ارتفاع برلاوه. ع(16از  به نقل 2004 ،1)ویتگن اندنمودهرا با ارتفاع حلقه تنظیم  خود عمل

، یک کندمیکه احتمالاً در تعیین موقعیت نسبی حلقه نقش مهمی را ایفا متر(  01/3رسمی حلقه )

هرچند اطلاعات بینایی که قبل از  ،بنابراین ؛رودشمار میبه محدودیت قانونی در پرتاب شوت ثابت

یل باشند، پرتاب آزاد بسکتبال توانند در صحت بینایی دخمی ،شوندآوری میپرتاب توپ جمع

 ،روازاین؛ طول اجرای عمل ویژه در زمان رهایی توپ وابسته است دربه اطلاعات بینایی  شدتبه

بینایی بر اجرای  ۀبه بررسی اثر تغییر زمین بسکتبال ۀبا تغییر ارتفاع حلق تا بر آن بود حاضر پژوهش

آیا با پاسخ دهد که  اتسؤالبه این  و دازدمهارت شوت آزاد بسکتبال در سطوح مختلف مهارت بپر

؟ و خیریا  شودمیمشاهده  یمتر 23/4 ۀبینایی، اثر مهارت ویژه در فاصل ۀزمین درتغییر این ایجاد 

 کهدرصورتیشود می بینیپیشتواند عامل مهمی در بروز اثر مهارت ویژه باشد؟ آیا میزان تمرین می

یادگیری  ۀاز بازنمایی حافظ بخشی (بینایی ۀشدن زمیناصیاختص ۀاساس فرضیبر)اطلاعات بینایی 

صورت به نبود اثر مهارت ویژه منجر شود و در یمتر 23/4 ۀدر فاصل ارتفاعمهارت باشد، تغییر 

افراد ماهر در اثر مهارت ویژه  ۀتأثیری بر عملکرد بهین ،و عمومیت تغییر اطلاعات پذیریتعمیم

اطلاعات بینایی در سطوح مختلف مهارت نقش متغیری  کهاینا توجه به ب ،اینبر. علاوهنداشته باشد

متفاوت بر اجرای افراد ماهر و  ایگونهبهکاری اطلاعات بینایی شود که دستبینی میدارند، پیش

 بگذارد. تأثیردر این فاصله  نخبه
 

                                                           
1. Withagen 
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 پژوهشروش 
نفر از بازیکنان بسکتبال  10، گرفت صورتتجربی این پژوهش را که به روش نیمه کنندگانشرکت

گیری از روش نمونه هاآنبرای انتخاب  که تجربه تشکیل دادندنفر از بازیکنان کم 10ماهر و 

 دارای ( سال بود و23±18/2)افراد ماهر میانگین و انحراف استاندارد سنی استفاده شد.  دسترسدر

نیز  تجربهکمافراد استاندارد سنی  میانگین و انحراف .بودندبازی بسکتبال سابقۀ سال  هشتحداقل 

. برخوردار بودندبسکتبال در رشتۀ سال بازی  سه ۀتجرباز ( سال بود و 70/21±18/2) معادل

گونه آسیب مزمن و یا هیچسابقۀ  ،کردندمنظم تمرین می طوربهکنندگان شرکتذکر است که بهلازم

بینایی طبیعی برخوردار بودند. معیار ورود  پزشکی ورزشی از تیزبینی آزموناساس حاد نداشتند و بر

بود و چنانچه افراد در طول  هاآنو سطح بازی  هسابق ،تجربهکمیک از دو گروه ماهر و افراد به هر

تمامی بازیکنان براین، علاوه. گشتنداز روند آزمایش خارج می ،شدندمی دیدگیآسیبآزمایش دچار 

دعوت به تیم ملی بسکتبال  سابقۀلیگ بسکتبال ایران بودند و باشگاهی سوپر  هایگروه عضو ماهر

 عضویت داشتند.های دانشگاهی تیم نیز درتجربه جوانان و امید را داشتند. تمامی بازیکنان کم

 ،. سپسنمودند تکمیل پژوهششرکت در  خود را جهت ۀنامرضایت هایبرگه کنندگانشرکت، ابتدا

با تغییر ارتفاع  پرتاب را 110 هاآن و توضیح داده شد هاآنرای دستورالعمل کامل اجرای آزمون ب

ذکر این نکته  .(ارتفاعهر  درپرتاب  10) دادندانجام  و بلند های کوتاه، معمولییعنی ارتفاع ؛حلقه

 ترینمهم ،صورتبدینمورد تغییر ارتفاع حلقه اطلاعی نداشتند. در کنندگانشرکت ضرورت دارد که

طور مستقیم مورد به 1بالایی ۀیعنی زاوی ؛افراد در پرتاب آزاد بسکتبال ۀاستفادمورد متغیر بینایی

 آن، ارتفاع بودیا بلند  کوتاهدر شرایطی که ارتفاع حلقه  شکل که؛ بدینکاری قرار گرفتدست

 حلقهمتر در جلوی مرکز میلی 310 ،(xزده در محور )کرد که خطای تخمینمیتغییر  ایگونهبه

ارتفاع ذکر است که شایانشرایط کوتاه( بود. ) حلقهدر پشت مرکز  مترمیلی 310ایط بلند( یا شر)

که از قبل  کنندگانشرکتیک از بلند با توجه به ارتفاع چشم هرو  یک از شرایط کوتاهحلقه در هر

ارتفاع حلقه  ،رمت 81/1برای فردی با ارتفاع چشم  ،مثالعنوانبه، تنظیم گردید؛ شده بود گیریاندازه

کمترین و بیشترین ارتفاع حلقه در بین  ،ترتیببدین گردید؛متر تنظیم  76/2و  01/3، 19/3در 

 .(16) بود 18/3و  70/2 معادل کنندگانشرکت

 ،آشنایی با محیط جهت پرتاب را با تغییر ارتفاع حلقه انجام دادند. 110کنندگان شرکتدرمجموع، 

با توجه به گروهی که  سپس،انجام دادند. کردن را پنج پرتاب گرم کنندگانشرکتیک از هر

به انجام  کوتاه، معمولی و بلند() حلقه هایارتفاعیک از در هر ،در آن قرار داشتندکنندگان شرکت

                                                           
1. Angle of Elevation 
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 شدهتعییندر فواصل تایی( پنجبلوک  پنجهر ست ) تایی21 ست دودر  پرتاب آزاد بسکتبال 10

ای عمود بر قه( در یک خط مستقیم که از نقطهتا حل متری 97/1 و 18/1، 19/4، 76/3، 31/3)

فاصله تا  12بر روی زمین باید عنوان نمود که  .(11،12) حلقه در زیر آن رسم شده بود، پرداختند

 طوربه نیز هابلوکترتیب اجرای مشخص شد تا فواصل پرتاب برای افراد کمتر واضح باشد.  حلقه

و توسط آزمونگر  شده مشخصاز قبل  ،زمینهایندر شدهانجامهای پژوهش همانندتصادفی بود که 

ترتیب که ثانیه استراحت وجود داشت. بدین پنج بین هر کوششبراین، علاوه. شدمیترتیب خوانده به

 هایتوپتمامی  .گرداندبرمیثانیه پس از برخورد با زمین توپ را به آزمودنی پنج آزمونگر زیر حلقه، 

با  درنهایتاما پرتاب  ؛شدمیپاس داخل سینه به آزمودنی برگردانده  اشده به یک شیوه و بشوت

پرتاب آزاد برای ذکر این نکته ضرورت دارد که  گرفت.میآهنگ و ریتم دلخواه خود بازیکن صورت 

حرکت شوت هماهنگ اندام . این حرکت نیاز به گرفتانجام  دست برتربا  کنندگانشرکت تمامی

تماس پاها با زمین حفظ شود. سه  بایستمیمراحل شوت  یو در تمام فوقانی و تحتانی داشت

 حلقه زیرنظارت داشتند. اولین آزمونگر در  آن یند انجاماآزمونگر در اجرای این آزمایش به فر

ثبت امتیازات در جدول  مسئولیت کنندگان بود. دومین آزمونگرتوپ به شرکت دنبازگردان مسئول

کنترل تعداد، ترتیب و میزان  نیز مسئولداشت و سومین آزمونگر برعهده امتیازات فردی را 

های خود را از تمامی نقاط با تلاش مساوی اجرا . بازیکنان شوتبود هاکوشش استراحت بین

ا با تکنیک مشابهی اجرا ها ربود تمامی شوت شده خواسته بازیکناناز ذکر است که بهلازم. کردندمی

ها پرتاب توپ نداشتند. تمامی پرتاب یاز اجرا پیش را هیچ نوع حرکت و دریبلی ۀاجازها آن و کنند

همچنین، . گردید اجرا شدهتعییناز پشت خطوط  ،کردمیبلند بیان  صورتبه با ترتیبی که آزمونگر

 ارزشیدوها با یک سیستم شوت گذاریتیازام .شدمیبازخورد بینایی دریافت  ،در تمام شرایط بینایی

 صفر ،نشدن توپگل درصورت و امتیاز یک ،شدن توپصورت گلکه در شکلبدین ؛گرفتصورت 

 .(12) گرفتمیامتیاز به آن تعلق 

پذیری مهارت ویژه استفاده شد. این مدل از مدل تعمیم هادادهتحلیل  منظوربهدر پژوهش حاضر 

های معمولی مهارت ویژه دو مقایسه با تحلیلاست و در شده مطرح (2013) همکاران و توسط سیز

 کندفراهم میرا ها است که تحلیل جامعی از داده این پذیریتعمیماولین مزیت مدل  ؛مزیت دارد

( و 12)یک نقطه  همراهیک خط رگرسیون به صورتبهرگرسیونی مهارت ویژه که  هایتحلیل. (7)

اکتساب مهارت را نشان  1ۀبیشین، تنها موارد اندشده ارائه( 7)تحلیل دلتا شامل دو خط رگرسیون 

و تحلیل  حد از بیشبودن اختصاصی ،یک نقطههمراه تحلیل یک خط رگرسیون به ،واقعدردهند. می

                                                           
1. Extreme 
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پذیری این است که مدل تعمیم. دومین مزیت (8) دهندمی نشانرا  حد از بیشپذیری تعمیم، 1لتاد

این سه منبع  کهطوریبه ؛گیردسه منبع مختلف را در نظر می ،این مدل برای تغییرپذیری حرکتی

از: نویز  هستند عبارتهستند. این منابع سو حرکتی همـ  ا قوانین نویز حسیمیزان زیادی ببه

ه و عدم قطعیت بینایی. در این مدل فرض شده مهارت ویژ اثر برحرکتی کلی، کاهش نویز حرکتی 

 صورتبهاست،  شده ایجادنویز حرکتی و عدم قطعیت بینایی  اثر براست که تغییرپذیری عملکرد که 

 ،شدهگرفتهکاردلیل افزایش نیروی بهیابد. نویز حرکتی بهخطی با افزایش فاصله تا هدف افزایش می

خطی  رابطۀوجود یک  ایمعنخود به نوبۀرابطه به ( و این8از به نقل یابد )میخطی افزایش  طوربه

 .باشدمیبین فاصله و تغییرپذیری حرکتی ناشی از نویز حرکتی 

معین  پذیریتعمیممدل  ،مراتبی بیزیو تحلیل سلسله 2باکزاپن افزارنرمبا استفاده از براین، علاوه

در پژوهش  رفتهکاربهکاری آزمایشی تکه دس ته شدبه بررسی این موضوع پرداخ ،سپس. گردید

نیز گذارد. در انتها تأثیر میبر پارامترهای نویز بینایی و مهارت ویژه در این مدل حاضر چگونه 

 .گشتها تعیین بهترین مدل برازش داده

 

 نتایج
 ۀرتجربه در جدول شماو انحراف استاندارد پرتاب در دو گروه ماهر و کم میانگین: برازش مدل بیزی

 . یک ارائه شده است

 
 میانگین و انحراف استاندارد پرتاب در ارتفاع کوتاه، استاندارد و بلند به تفکیک گروه ـ6جدول 

 ارتفاع حلقه

 گروه

 وتاهک

 میانگین±استانداردانحراف

 استاندارد

 میانگین±استانداردانحراف

 بلند

 میانگین±استانداردانحراف

 21/1±06/2 17/9±03/2 27/1±127/2 ماهر

 20/4±32/2 13/4±76/1 39/4±73/1 تجربهکم
 

 

کند و انحراف پیروی می 3ها در حلقه از یک توزیع گوسی، توزیع توپپذیریتعمیم اساس مدلبر

 زیر است: صورتبهنویز بینایی و نویز حرکتی  مجموع d4 فاصلۀتوزیع در این استاندارد 

                                                           
1. Delta Analysis 
2. Open Bugs 

3. Gaussian Distribution 

4. σGd 
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2 2

Gd Vd Md   

 

 Mdσ و است شده ایجاد d فاصلۀ در بینایی قطعیت عدم توسط که است نویزی Vdσ ،ابال فرمول در

 هاشوت موفقیت بنابراین، ؛است گردیده ایجاد d فاصلۀ در کتیحر نویز توسط که است نویزی

 کههنگامی است این بر فرض مدل این در شود.می مشخص σGd با امتیاز( میزان مثالعنوانبه)

 مدل این در .کندمی پیدا افزایش خطی طوربه نیز بینایی نویز یابد،می افزایش حلقه به نسبت صلهفا

 شود:می بیان زیر صورتبه بینایی نویز از ناشی توپ تغییرپذیری و هدف تا فاصله بین خطی رابطۀ

visionVd k d   

 این در براین،علاوه است. بینایی تیزبینی دهندۀنشان و بوده ثابت مقدار یک 1بینایی ثابت آن در که

 خطی طوربه هدف تا فاصله افزایش با ،شودمی ناشی حرکتی نویز از که توپ تغییرپذیری مدل

 ویژه مهارت وجود دلیلبه حرکتی نویز آزاد، پرتاب خط اطراف در ،وجوداینبا یابد.می افزایش

 مقدار کمترین عنوانبه حرکتی نویز تر،دقیق بیان به .باشد داشته کاهش موقعیتی طوربه تواندمی

 شود:می فرض ویژه مهارت نویز و خطی حرکتی نویز

min( , )Md LMd EMd   

 ناشی ویژه مهارت از که است غیرخطی حرکتی نویز EMd و خطی حرکتی نویز LMd آن در که

 شود:می بیان زیر صورتبه که است فاصله از خطی تابع یک d فاصلۀ در خطی حرکتی نویز د.شومی

motorLMd d hk    

 مهارت نویز یا خطیغیر حرکتی نویز همچنین، هستند. یثابت مقادیر hو 2حرکتی ثابت آن در که

 گردد:می مشخص زیر فرمول با ویژه

)(tan d FTEMd a LMd   

 مهارت پذیریتعمیم دهندۀنشان ، مقدار مهارت ویژه در خط پرتاب آزاد دهندۀنشان a آن در که

 .باشدمیبین خط پرتاب آزاد و هدف  فاصلۀ دهندۀنشان FT و آزاد پرتاب خط اطراف فاصلۀ در ویژه

ست، مهارت ویژه ا (=a 1)که هنگامیگیرد. خود میارزشی بین صفر و یک به a ذکر است کهشایان

                                                           

1. visionk  

2. motork  
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، مجموعدردهند. مهارت ویژه را نشان می تربزرگمقادیر  a از ترکوچکهای ارزش و وجود ندارد

 توسط کامل طوربه کند،می تعیین را شوت موفقیت که Gdمعین فاصلۀتغییرپذیری توپ در یک 

 (.a، ،h ،حرکتی ثابت نایی،بی ثابت) گرددمی مشخص آزاد پارامتر پنج

 سیز و همکاران مطالعۀکه در  باشدمیروشی با ها مشابه در پژوهش حاضر روش برازش داده

 سیز و همکاران لعۀمطادر  Bبرای توضیح بیشتر به پیوست ) مورد استفاده قرار گرفته است( 2013)

تبی مرااز تحلیل بیزی سلسله نیز رامترهاپا ترباثباتبرای رسیدن به تخمین  .مراجعه کنید(( 2013)

روش  ،مراتبیدر مدل سلسله هادادهبرای یافتن بهترین برازش . همچنین، بهره گرفته شده است

 .کار رفته استبه( 1پلیس متروهستینگز الگوریتم ) گیرینمونه

 عاتکه آیا پارامترهای نویز بینایی و مهارت ویژه در ارتفا سؤالاین برای یافتن پاسخ  منظورهب و داابت

چهار نسخه از منظور، بدین. گردید، مدل اجرا یا خیر معناداری تفاوت دارند طوربهمتفاوت حلقه 

فاع متفاوت یکسان یا در شرایط ارت بینایی ثابتیا   ,a)) ویژهها پارامترهای مهارت مدل که در آن

 بیناییمشخص شد که پارامتر نویز  اولیه هایارزیابی. پس از گشتمتفاوت فرض شده بود، مقایسه 

 مقدار در اصلی تخمین در بیناییپارامتر نویز  ،بنابراین ؛است( 03/0) شرایط نزدیک به تمامیبرای 

 چینخطشده با خطوط برآورد ییبینا پارامتر ، دو و یک شماره هایشکل در .گردید ثابت (03/0)

شرایط یکسان  ی، نویز بینایی در تمامده شدتوضیح دا ترپیشکه  طورهماناست.  شده مشخص

با خطوط پر  ،باشدمیو مهارت ویژه  بافاصله. نویز حرکتی که ترکیبی از کاهش خطی باشدمی

شود، نویز حرکتی کلی مشاهده می و دو یک های شمارهشکلکه در  طورهمان است. شده مشخص

که  موردی. احتمالاً باشدمی تجربهکمتر از گروه افراد پایین ،چشمگیری در گروه افراد ماهر طوربه

 .باشدمیبیشتر  ۀبودن نویز حرکتی در افراد ماهر شده است، تجربترمنجر به پایین

مدل و یک مدل  نسخۀچهار برای  2معیار تحلیل انحراف برای آزمودن وجود مهارت ویژه، و ادامهدر

دهد( محاسبه شد. معیار مدلی که عدم وجود مهارت ویژه را نشان می)بود ( a= 1)تر که در آن ساده

تحلیل انحراف یک معیار سنجش کیفیت مدل آماری است که خوبی برازش مدل و پیچیدگی مدل 

 ،داشته باشد تریکوچکف دهد و مدلی که معیار تحلیل انحراقرار می مدنظر زمانهم طوربهرا 

                                                           
1. Metropolis Hastings Algorithm 
2. Deviance Information Criterion (DIC) 
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معیار  استاندارد، ۀارتفاع حلق در ماهردر گروه افراد  .(19)شود بهترین مدل انتخاب می عنوانبه

اما در  ؛دست آمدبه 416و  376 برابر با ترتیبتر بهتحلیل انحراف برای مدل کامل و مدل ساده

 لحاظ 376و  403 معادل ترتیبتر بهمعیار تحلیل انحراف برای مدل کامل و مدل ساده ،ارتفاع کوتاه

ترتیب تر بهمعیار تحلیل انحراف برای مدل کامل و مدل ساده ،بلند ۀدر ارتفاع حلق ،. همچنینشد

در افراد ماهر  ترمدل سادهمعیار تحلیل انحراف برای مدل کامل و  بنابراین، اختلاف بود؛ 391و  396

شکل طور که در همان ،ترتیببدینآماری معنادار نبود.  لحاظبه ،که ارتفاع حلقه تغییر کردزمانی

مشاهده  ،که ارتفاع حلقه استاندارد بودمهارت ویژه در افراد ماهر تنها زمانی ،شودمییک مشاهده 

  .شودمی
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ه تا حلقه عنوان تابعی از فاصلچین( و نويز حرکتی )خط پر( بهخط) ـ انحراف استاندارد نويز بینايی6شکل 

  در افراد ماهر

 

برای مدل کامل و مدل  معیار تحلیل انحراف استاندارد، ۀدر ارتفاع حلق تجربهکمراد در گروه اف

برای مدل کامل و  معیار تحلیل انحراف ،اما در ارتفاع کوتاه ؛بود 279و  300 معادل ترتیببه ترساده
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یل معیار تحل ،بلند ۀدر ارتفاع حلق ،. همچنین323و  301 عبارت بود از: ترتیببه ترسادهمدل 

 طور معمولبه. دست آمدبه 287و  300 معادل ترتیببه ترسادهبرای مدل کامل و مدل  انحراف

بین دو مدل معنادار است که این اختلاف  معیار تحلیل انحرافاختلاف  هنگامی که شودمی عنوان

در افراد  ترسادهبرای مدل کامل و مدل  معیار تحلیل انحراف بنابراین، اختلاف ؛باشد 10بیشتر از 

مشاهده  تجربهکممهارت ویژه در افراد  ،ترتیببدین باشد؛میآماری معنادار ن لحاظبه تجربهکم

 .دو (شماره )شکل  شودمین

، پارامتر ماهر . در گروه افرادگردیدماهیت مهارت ویژه برای بهترین مدل بررسی  ۀ پژوهش،ادام در

 کوتاهمقایسه با ارتفاع در (mode = 0.137, CI: [0.001, 0.444])ارتفاع استاندارد  در( aمهارت ویژه )

(mode = 0.57, CI: [0.17, 1. 09])  بلندو ارتفاع (mode = 0.61, CI: [0.14, 1.16])طوربه 

مقدار پارامتر  ،اینبرمیزان بیشتر مهارت ویژه است. علاوه ۀدهندبود که نشان ترکوچکمعناداری 

 استاندارددر ارتفاع  بود: لشکبدین تجربهکممقایسه با گروه افراد د ماهر درمهارت ویژه در گروه افرا

(mode = 0.49, CI: [0.026, 1.288]) ،( کوتاهmode = 0.698, CI: [0.06, 1.135])  بلند و(mode = 

]CI: [0.09, 1.278, 0.57 .برای  1اطمینانۀ فاصلذکر است که شایانa اع در گروه افراد ماهر و در ارتف

موارد شامل مقدار  ۀدر بقی aاطمینان برای  ۀفاصل کهدرحالی ؛شودنمی یک استاندارد شامل مقدار

که مهارت ویژه تنها در گروه ماهر و در  دهدمینشان  aاطمینان  ۀفاصل حقیقت،در. شودمی یک

 .وجود داردارتفاع استاندارد حلقه 

 

                                                           
1. Credible Interval (CI) 
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ه تا حلقه عنوان تابعی از فاصلچین( و نويز حرکتی )خط پر( بهخط) یـ انحراف استاندارد نويز بیناي7شکل 

تجربهکمدر افراد   

 گیریبحث و نتیجه
و سطح مهارت بر ظهور مهارت ویژه در بسکتبال  ۀهدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر ارتفاع حلق

افراد ماهر و در  هاتنمبین آن است که نتایج  بود.تجربه در افراد ماهر و کمپرتاب آزاد بسکتبال 

افراد ماهر در  کهدرحالی ؛نداهکردشرایط استفاده از ارتفاع استاندارد وجود مهارت ویژه را تأیید 

 تحلیل نتایج ،اینبر. علاوهنداهتأیید نکرد را اثر مهارت ویژه ،شرایط استفاده از ارتفاع کوتاه و بلند

اثر  ،سه ارتفاع کوتاه، استاندارد و بلند حلقههر ه از تجربه در شرایط استفادکه افراد کم دهدنشان می

 .نداهتأیید نکرد را حلقه ۀمهارت ویژ

در  (a) تغییر ارتفاع حلقه در پژوهش حاضر سبب شد که مقدار پارامتر مهارت ویژهترتیب، بدین

ارتفاع در  aمقدار کوچک  ،در گروه ماهر کهطوریبه ؛در گروه ماهر تغییر کند پذیریتعمیممدل 

 کهجاییآنازشد و به سطح معنادار آماری نرسید.  تربزرگ ،در ارتفاع بلند و کوتاه حلقه استاندارد

، دهدمیرا تغییر  ی افراد در پرتاب آزاد بسکتبالیبالا ۀزاویمستقیم  طوربهحلقه  ارتفاع تغییر

افراد  ،روایناز ؛کندمیتخریب  رای مهارت ویژه راب یازنمورداطلاعات بینایی  ،ارتفاع حلقه کاریدست

است که در کنار مقدار انبوه تمرین  آناین یافته بیانگر  کار برند.مهارت ویژه را به توانندنمیماهر 

بینایی ثابت در طول اکتساب یک مهارت برای کسب مهارت ۀ زمیناطلاعات  ،برای یک عمل ویژه

دهد شرایط بینایی در ارتفاع استاندارد نشان میبهتر گروه ماهر عملکرد  حقیقت،در ؛ویژه نقش دارد

01.6             7514             6713  
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تبدیل حرکتی ـ  یاطلاعات حس ۀشدگرفتهیادبخشی از بازنمایی  ، بهکندکه فرد در آن تمرین می

 مطالعاتاین یافته با نتایج کند. ( حمایت می12بینایی کیچ و همکاران ) ۀزمینۀ فرضیو از  شودمی

 همخوانی دارد. (1)عبدالشاهی و همکاران  و (7) نو همکارا یززس ،(11)کیچ و همکاران 

متناقض  (10) و سیمون و همکاران( 12)مطالعات کیچ و همکاران  نتایج این یافته با ،دیگرسویاز

نیز  در آن سطح زمین هنگام اجرا پوشیده شده بود و که( 12)کیچ و همکاران  پژوهشدر  باشد.می

کافی اثر  ۀاندازبه، گرفته بودانجام  بالبیساز زمین اصلی  که خارج (10)سیمون و همکاران پژوهش 

تنها اطلاعات بینایی که  پژوهشهر دو  ،زیرا ؛گردیدبینایی بر ویژگی مهارت آزمون نۀ اطلاعات زمین

طور بهاطلاعات بینایی که  ،حقیقتکاری کردند و دردر محیط اجرای مهارت وجود داشت را دست

تا با  تلاش بر آن بودحاضر  پژوهشدر  .نمودندکاری نرا دست شتنددا تأثیربر اجرای تکلیف  مستقیم

تر و مفیدتری که افراد خبره در اجرای پرتاب از آن استفاده های مرتبطنشانه ،بالایی یۀزاوتغییر 

 01/3ماهر تنها در ارتفاع استاندارد حلقه ) کنندگانشرکت که در پی آن، گردد کاریدست ،کنندمی

( و 14و همکاران در سال ) 1اودجن با نتایجی راستاهم. این مطلب را نشان دادند همهارت ویژمتر( 

پرتاب بسکتبال را  هاینیازمندیورزشکاران  کنندمیاست که بیان ( 16،11و همکاران ) 2دی الوریا

 عنوانبهاز موقعیت حلقه نسبت به موقعیت خودشان  ات آنلاین مستقیم بیناییبا استفاده از اطلاع

 .زنندمی( تخمین 12) منبع اولیه یا حتی تنها منبع

برای مدل  معیار تحلیل انحراف ، اختلافتجربهکمر افراد دبود که  این حاضر دیگر پژوهش یافتۀ

آماری  لحاظبه در آن مهارت ویژه وجود ندارد، که ترسادهو مدل  که شامل مهارت ویژه است کامل

دهد که مقدار نشان می امر . اینگردیدمشاهده ن تجربهکمهارت ویژه در افراد م رو،؛ ازاینمعنادار نبود

 سیز و همکاران ( و20برسلین و همکاران ) هاییافتهین در بروز مهارت ویژه نقش دارد و با انبوه تمر

 ،زیرا ؛ت داردمغایر 1772در سال  3چمبرلین و مگیلپژوهش با نتایج ؛ اما باشدراستا میهم( 7،8)

با افراد  کوشش( در یک نمونه و تمرین کم در بقیه 300) یک طبقه از تکالیف را با تمرین زیاد هانآ

 .(18،17) نکردندبین اجرای تکالیف مشاهده  را مبتدی در آزمایشگاه انجام دادند و هیچ تفاوتی

در داد. مورد مهارت پرتاب آزاد را نشان مهم در ویژگیحاضر دو  پژوهشهای یافته، ورکلیطبه

های این مورد یافتهپذیری برازش خوبی را درمدل تعمیم کهجاییآناز ارتباط با مورد اول باید گفت

پذیر تعمیمکافی  اندازۀای پرتاب آزاد به بازنمایی حافظهتوان بیان کرد که نشان داد، می پژوهش

اساس یک مدل بربینی پیشتا اجازه دهد که این پرتاب از فواصل متعدد با نتایج کاملاً قابل باشدمی

                                                           
1. Ouudejans 

2. De Olivera 

3. Chamberlin & Magill 
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توسط یک مدل کلی  خوبیبهنمایش نتایج  ،هر فرد اساس نتایجبر ،دیگرعبارتبهاجرا شود. آماری 

ۀ فرضی"قالب را در که اشمیت آن است پذیریتعمیم. شاید این همان باشدمی پذیرامکان

در افراد ماهر ای که این بازنمایی حافظهاست  دوم اینمورد بیان کرده است.  "تغییرپذیری تکانه

در مواقعی که پرتاب آزاد از  کهطوریبه ؛استیا همان اثر مهارت ویژه مخصوص  عنصریک دارای 

این  نتایج ،بنابراین ؛آیدمیدست در صحت نتایج به ایبرتری ویژه ،گیردانجام می یمتر 23/4 ۀفاصل

همچنین، کند. حمایت نمیکامل  طوربهاشمیت  طرحوارۀ ۀو نظری بودناز دیدگاه عمومی پژوهش

شدن عملکرد در یک تکلیف در یک گروه از اعمال حرکتی حاکی از اختصاصیوجود مهارت ویژه 

 ،وارهطرحۀ نظری چراکه ؛ه استوجود آمدبه وارهطرحۀ نظریکه در  باشدمیچالشی همان و  داشته

برای وجود را تمرین و توضیحی  ۀبودن یادگیری تأکید دارد تا بر محصولات ویژبیشتر بر عمومی

 ،مقابلکند. درهای حرکتی فراهم نمیاثرات اختصاصی تمرین برای یک عضو از یک طبقه از مهارت

های . دیدگاهنمایدمیگیری حمایت های اختصاصی یاداز دیدگاهوجود مهارت ویژه در گروه ماهر 

یعنی مهارت ویژه را در بین  ؛ای متمایز برای یک متغیر ویژهظهور یک بازنمایی حافظه ،اختصاصی

شوت  ،آدامزۀ بستۀ حلق ۀنظریطبق  ،مثالعنوانبه ؛(8) کنندبینی مییک طبقه از اعمال پیش

 نیزقوی و  ادراکیکند تا یک رد ویژه در زمین به یادگیرنده کمک می نقطۀبسکتبال از یک 

بسته ۀ حلقۀ نظری رو،؛ ازاینرا توسعه دهد ادراکیبرای کاهش خطا در این رد  مؤثری یهاروش

 ۀشدن عملکرد در آن نقطمنجر به اختصاصی ،هکند که تمرین بسیار زیاد در یک نقطبینی میپیش

 توانندنمیبودن اختصاصی و وارهطرح ۀنظریاز دو  کدامهیچ، واضح است که روایناز گردد.ویژه می

ضرورت بیان  ،د. شاید این کمبودنماینبیان  پژوهشبرای تبیین نتایج حاصل از  توضیح کاملی را

آشکار  پژوهشگرانمهارت ویژه را در ذهن  از حاصل هایفتهیاتفسیر  کفایت باو  ترکامل اینظریه

 .دساز

های ای زیربنایی اثر مهارت ویژه، دو مشاهده از دادهخلاصه، با توجه به ساختار بازنمایی حافظهطوربه

حرکتی است  ۀبینایی احتمالاً عامل کلیدی از برنام ۀزمین ۀفرضی .الف :کنیممطرح می پژوهش رااین 

اثر ویژگی  ۀکنندتواند توجیهنمی (20)شدن پارامتریزه .ب و شده است جرای موفق انتخابکه برای ا

 ،تمرین انبوهۀ درنتیجشده است که  شده در مهارت ویژه باشد. در این فرضیه پیشنهادمشاهده

ۀ شدگرفتهشود که این توانایی یادگرفته می بسیار خوب یاد پنالتیۀ نقطکردن های پارامتریزهویژگی

 میزان انبوه تمرین در یک معناکهبدینکند؛ مهارت ویژه را در این نقطه تولید می ،فردمنحصربه

را ( چرخش و سرعت، زاویه) کردن پارامترخاص در میان یک طبقه مهارت، فرایند اختصاصی ۀفاصل

بینایی و  ۀزمین ۀ. شاید ترکیبی از دو فرضی(20) بخشدفرد بهبود میمنحصربه ۀنمونبرای این 

توان پیشنهاد داد که ویژگی میتا، راسدراینشدن در ویژگی مهارت ویژه نقش داشته باشد. پارامتریزه
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 ۀهای بینایی که توسط حلقه و زاویبه نشانه شکلی قویبه ،مهارتی در پرتاب آزاد بسکتبال ـ حسی

 .باشد، وابسته میشودبینایی فرد و حلقه فراهم می

دیگر  هایپژوهش هاییافتهمفهوم مهارت ویژه با استفاده از نتایج این پژوهش در کنار ۀ توسع

و حل مسائل مربوط به آن باشد. نتایج پیشنهاد  تردقیق ۀراهی برای رسیدن به یک نظری تواندمی

و به بررسی این  دنمهارت ویژه صورت گیر ۀخاص در توسع طوربهآینده باید  که مطالعات کنندمی

ک حرکت کینماتی ۀمطالع باهای مختلف دیگر همراه که آیا مهارت ویژه در مهارتبپردازند  اتسؤال

انواع راستا، دراین ؟خیرسنجش توجه بینایی مشاهده خواهد شد یا  هایروشکل بدن، استفاده از 

سرویس تنیس یا والیبال، پرتاب  ، عبارت هستند از:قرار گیرند مطالعه مورد توانندمیتکالیفی که 

ندهایی که سبب توجه بیشتر به فرای . همچنین،دارت و تیر و کمان به وسط هدف از فواصل مختلف

د نباید مورد توجه قرار گیردیگری که می هایپرسش .مفید است نیز شوندمیبروز مهارت ویژه 

حرکتی در  ـ حرکتی یا دیداریـ  ادراکی هایبازنمایی انندآیا عواملی م که موارد هستنداین شامل 

، فشار رقابتی یا پرتیحواس؟ آیا این پدیده در مواجهه با اثر خستگی، باشندمیبروز این پدیده مهم 

بودن اثر کاربردیهای فوق، پرسش نشدنبا توجه به بررسی؟ خیراضطراب وجود خواهد داشت یا 

 .شده استمشخص ن تاکنونمهارت ویژه 

 هایویژگی موردبیشتر در ۀمطالع بارسد که نظر میحاضر به پژوهشبا توجه به نتایج  یام مقاله:پ

حرکتی  هایمهارتهای مرتبط با یادگیری تری از نظریهجامع ۀتوان به توسععملکرد افراد خبره می

 .یافت دست
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Abstract 
 

The aim of the current study was to examine the effect of the basketball net's height and 

skill level on the emergence of especial skill in basketball free throwing. To do this, ten 

experts (23±2.58) and ten less-expert (21.90±2.18) basketball players was taking 150 

shots from five different distances from the basket including the free throw line. Players 

took their shots in the raised, standard and lowered basketball net's height. Two groups 

of the experts and less-experts threw 150 set shots in the raised, standard and lowered 

basketball net's height. The data was analysed based on Bayesian analysis applying a 

generalization model. The results reveal that the vision noise parameter in the model is 

quite constant (K vision=0.03). Also, the especial skill parameter showed the presence of 

the especial skill only in the experts when basketball net height was standard (a= 0.13). 

Whereas, the especial skill parameter showed no especial skill by the change of the 

basketball net's height in the experts. Furthermore, no especial skill was seen in the less-

expert. These results proposed that besides the massive amount of practice, visual 

context information play critical role in the emergence of the especial skill and supported 

visual- context hypothesis. 
 

Keywords: Visual-Context Hypothesis, Expert, Less-Expert, The Hierarchical 

Bayesian Analysis 
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