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 چکیده
 تجهیزات بندیمقیاس و ، پرخطاخطاکمتمرين های روش تأثیر ةمقايس حاضر، هدف از انجام پژوهش

 ده ـ دوازده پسر آموزدانش 13منظور بدين .بسکتبال در کودکان بودآزاد  مهارت پرتابيادگیری بر 
 شکل بهو  گیری در دسترس انتخاب شدندصورت نمونهبه ،داشتند ورزشی فعالیت ةسابق ه کهسال

 جهیزاتثابت، تمرين با ت ةشده از فاصلبندیمقیاس)تمرين با تجهیزات  هنفرده گروه پنجبه  تصادفی
مرين شده، تبندیمقیاسخطا با تجهیزات ثابت، تمرين کم ةاز فاصل [نشدهبندیمقیاس]استاندارد 

 ةمرحل. تقسیم شدند شده(بندیمقیاس تمرين پرخطا با تجهیزات و استانداردخطا با تجهیزات کم
آزمون انتقال و يادداری ها شامل آزمون. شداجرا کوشش  13هر جلسه در و  بود جلسهپنج اکتساب 

 ،ششتوپ با متر  8/0ارتفاع با  ایحلقهاز متری ونیمسه ةپرتاب از فاصل 63با  آزمون انتقال .ندبود
 صورتبهنیز  يادداریدقیقه پس از آخرين کوشش اجرا شد. آزمون  63 و در آخرين روز اکتساب

با  ترتیبحلقه با توپ سايز پنج و هفت بهاز متری ونیمسه ةپرتاب از فاصل 63با  دوگانهطرح انتقال 
ها با دادهاکتساب برگزار شد.  ةآخرين جلسبعد از ساعت  01 متری، 31/0 و 13/0 ةارتفاع حلق

 31/3ی معناداردر سطح مرکب  و سويهيکواريانس  تحلیلهمبسته، تی های استفاده از آزمون
فاوت تها بین گروهنشان داد که و انتقال  در آزمون يادداری هاگروهمتغیر دقت  ةمقايستحلیل شدند. 

های تمرين با تجهیزات گروهالگوی پرتاب  اين،وجودبا. (P˃0.05) اردوجود ندی معنادار
بر اساس  کلیطوربه .(P<0.05) بود استانداردتمرين با تجهیزات  شده بهتر از گروهبندیمقیاس

الگوی بهتر گیری شده باعث شکلبندیمقیاستجهیزات  استفاده ازتمرين با نتايج پژوهش حاضر، 
 شود.میحرکت در کودکان 

 

 بسکتبال، کودکان آزاد پرتاب خطا،تمرين کم، تجهیزات بندیمقیاس :یکلیدواژگان 

                                                           
 Email: shahbazimehdi@ut.ac.ir                                                                      مسئول ة* نویسند
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دمهمق  
 ورزشکاران است و به حرکتی هایمهارت آموزش ،بدنیتربیت معلمان ورزشی و مربیان کار ترینمهم

به  کمک برایآموزش  هترب هایروش کشفدر جستجوی  همواره حرکتی، یادگیری حیطۀ در مطالعه

 در مورد ساختار زیادیدانش  ،ادبیات پیشینه در این خصوص کهطوریبه ؛بوده است هامهارت یادگیری

کند های آموزشی را توصیه میو محیط (1) است کرده ارائههای یادگیری فرصت تدارکها و تمرین

اط تبرحرکتی ا هایمهارتبا حصول  آمیزموفقیتزیرا تمرین  ؛شوند آمیزموفقیتتمرین بروز باعث که 

ذشته برای آموزش شده در بیشتر مطالعات گهای مرسوم معرفیاز روش. (2)دارد  چشمگیری

که یکی از ـ منبع اصلی بازخورد  عنوانبهحرکت  ۀاستفاده از خطاهای نتیج ،های حرکتیمهارت

کنترل حرکتی و شروع اصلاحات حرکت  1هایبرای شناسایی کاستی ـ اصلی یادگیری است هایمؤلفه

هستند، باعث تجمع زیاد دانش  یخطاهای حرکت حاوی اطلاعات مفید با وجود اینکه. (3)است 

کاری در  ۀبا توجه به محدودیت حافظ رو،؛ ازاین(3،4) دنشومین هشیارانه در یادگیرندگا صورتبه

 نزد آناناین محدودیت در کودکان که  ویژهبه (5)زمان و هم از نظر ظرفیت( انسان )هم از نظر مدت

های شناختی و پردازش اطلاعات در )حتی در سرعت پردازش( و توانایی است سالانبزرگ از بیشتر

رسد استفاده از روش مذکور برای به نظر می ،(6،7)دگی است ناین گروه هنوز در حال رشد و بال

بار  ۀدر کودکان مناسب نیست. بر اساس نظری ـ های پیچیدهمهارت ویژهبه ـها یادگیری مهارت

کند میکاری کودکان تحمیل  ۀزیادی بر حافظ نهایتبیآشکار بار  صورتبه، تجمع اطلاعات 2شناختی

 ،شودمیتنها باعث تولید خطاها انجام حرکات نه ،حالبااین باشد. انهآچالش بزرگی برای و ممکن است 

ستفاده ا از آنهاتوان برای بهبود اجرا که می استای نیز همراه هلامس تولید اطلاعات حسی واجرا با بلکه 

نیاز شناختی برای پردازش بازخورد مربوط به خطا از که شد و ازآنجا گفتهآنچه با توجه به  .(4)د کر

هایی که به کاهش خطاها وشاستفاده از ر احتمالاً ،(6)پردازش بازخورد مربوط به موفقیت بیشتر است 

 ند، سودمند خواهد بود.نکمیو تسهیل اجرای مهارت در کودکان کمک 

تعدیل محیط، باعث تسهیل اجرای مهارت  ۀواسطکه بهاست شکال تمرینی از اَیکی  3خطاکمتمرین 

( در مورد 2001و همکاران ) 4بار مکسولروش که اولیندر این  .(8،3-11)شود و یادگیری آن می

شود که احتمال و محدود می کاریدست، محیط طوری کردنداستفاده  از آن گلف ۀیادگیری ضرب

 شوندمیمراحل اول یادگیری از مسافت کم شروع  ،. برای مثال(9،12) رسدمیوقوع خطاها به حداقل 

یشتر ، ب(پروتکلی) فرایندی هدف چنین .یابدش میاین مسافت افزای ،طی جلسات اکتساب مروربهو 

                                                           
1. Deficits 

2. Cognitive Load Theory 

3. Errorless 

4. Maxwell  
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 ۀواسطبهاعتقاد بر این است که این روش تمرینی . (4،8،9)کاهش خطاها در اوایل یادگیری است 

و بار  شودمیکاری ن ۀحافظموجب اشغال ها، جلوگیری از انباشت دانش و قوانین مربوط به مهارت

که نوعی از یادگیری  ،از چنین روشییادگیری ، دیگربیانبه. (9،12)کند زیادی را بر آن تحمیل نمی

اقی ببدون استفاده  ،توجه که بخش زیادی از منابعِطوریاست؛ بهکاری  ۀمستقل از حافظ ،پنهان است

 کاری ۀ، اطلاعات را در حافظزیاد است گیریتصمیمدشواری  که یدر شرایط تواندمیو فرد  ماندمی

به سبب وابستگی به  ،در یادگیری آشکار کهدرحالیبدون اختلال با عملکرد مهارت پردازش کند. 

پیچیده با اجرای مهارت تداخل  گیریتصمیمکاری و اشغال منابع توجه، پردازش اطلاعات برای  ۀحافظ

برای یادگیری  یرسد چنین رویکردبه نظر می روازاین. (12،13)نجامد او به افت اجرا می کندمی

است، مناسب باشد. برای  اندککاری و سرعت پردازش اطلاعات در آنها  ۀکه ظرفیت حافظ ،کودکان

و  2011و همکاران ) 1کاپیو(، 2017مکسول و همکاران )این حوزه، مانند  به مطالعات توانمثال می

تمرینی به  در روش کاهش خطاها اشاره کرد که نشان دادند( 2013و سیدزاده ) (الف و ب 2013

 .(3،4،10،12) شودکودکان میدر و یادگیری مهارت  باعث پیشرفت دقت و شکل پرتاب خطاکم ةشیو

رسد هایی است که به نظر میدیگر از روش یکی 3شدهتعدیلیا  2شدهبندیمقیاساستفاده از تجهیزات 

. دشوبع آن کاهش خطاهای حرکت تتسهیل مهارت و بهتواند باعث می خطاکممشابه با روش تمرین 

 ةندازتجهیزات ا کهدرحالیشوند؛ میناهشیار  صورتبهاین تجهیزات باعث تغییرات تکنیک  ،همچنین

 چند .(7, 6)د نشوحرکت در کودکان می هایحلراهآشکار(  صورتبهتر )باعث کاوش هشیارانه ،کامل

استفاده از این ابزار و تجهیزات احتمال  اینکهدلیل برای استفاده از این تجهیزات بیان شده است؛ اول 

 شودمیانگیزش و لذت در یادگیرنده افزایش باعث  اینکهو دوم  (14) دهداکتساب مهارت را ارتقا می

به  همچنین .(15)در ورزش به همراه دارد  را که چنین موردی احتمال مشارکت مداوم یادگیرنده

 سالانبزرگهای جسمانی لازم برای استفاده از تجهیزات کودکان فاقد قدرت و ویژگی اینکهعلت 

 ۀبر اساس نظری( 1986) 4نیوول رسد.استفاده از این ابزارها در این گروه مفید به نظر می، (16)هستند 

بر . (17،7،15) است گرفته در نظر فیمربوط به تکل ودیاز انواع ق یکیتجهیزات را  5های پویاسیستم

در طراحی تمرین باعث ایجاد  تکلیف و محیط( ،)فرد استفاده از قیود ،های پویاسیستم اساس

کنند میظهور پیدا  جالآن فضا الگوهای حرکتی کارآمد م شود که دری میاحالتی سودمندترین فضای

تجهیزات و ابزار ورزشی معتقد  بندیمقیاس( در خصوص فواید 2008) 6دیویدز همچنین. (15،18،7)

                                                           
1. Capio  

2. Scaling Equipment   

3  . Modified 

4. Newell 

5. Dynamic Systems 

6. Davids 
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کنند که ابزارهای مؤثر کسب می طوربهحرکت را  ـ شدن اطلاعاتها در صورتی جفتاست یادگیرنده

از این تجهیزات برای محدودکردن الگوی  توانمی همچنین. تمرینی بر اساس مقیاس بدنی آنها باشد

 ،دیگربیانبه. (18) کردافزایش و ارتقای اکتساب مهارت استفاده  در راستای ،حرکت یادگیرنده

باعث تغییر الگوی حرکت  هد،قرار د تأثیرتولید مهارت را تحت  ۀنتیج ممکن استقیود  کاریدست

توپ بسکتبال و  ةتغییر انداز ،برای مثال. (15،19)و اکتساب مهارت او را افزایش دهد  ودیادگیرنده ش

د تمرین فوای نیز شدهبرخی مطالعات انجام. هستندد تکلیف وقی کاریدستاز  یایهنمونه ،ارتفاع حلقه

ها نشان ( را بر اجرای مهارتنشدهبندیمقیاسشده در مقایسه با ابزار استاندارد )بندیمقیاسبا ابزار 

اند ، برخی مطالعات دیگر نتایج متناقضی گزارش کردهاینجودوبا. (6،7،15،19،20) اندداده

های ورزشی )نه اکتساب و این ابزارها بر اجرای مهارت تأثیر. اغلب این مطالعات به (2،16،21)

( مزیت تمرین با ابزارهای 2013) 1لارسون و گاگن هیمر ،برای مثال ؛اندپرداخته یادگیری(

و  2. تیمرمن(22) شده را در ارتقای کنترل، سرعت و بازی بهتر در تنیس نشان دادندبندیمقیاس

ین ا بندیمقیاس( با تعدیل ارتفاع تور و زمین تنیس به این نتیجه رسیدند که 2015همکاران )

و همکاران  3اریاس ،علاوهبه. (19) شودو افزایش لذت در کودکان میتجهیزات باعث پیشرفت بازی 

های موفق کودکان در طول پرتابمثبت تعدیل جرم توپ را بر افزایش تعداد اجرای  تأثیر( 2012)

بر  را این روش تأثیری اندک هایپژوهش ،گرفتهاز بین مطالعات صورت. (20) مسابقه گزارش کردند

هر رسد شد، به نظر می گفتهبا توجه به آنچه . (15،21) اندکردهبررسی های حرکتی اکتساب مهارت

شده( باعث تسهیل بندیمقیاسو تمرین با ابزارهای  خطاکمدو روش یادگیری )تمرین در شرایط 

نوعی احتمالاً کارکرد مؤثر مشابهی در شوند و بهاجرای مهارت و کاهش خطاها در حین اکتساب می

عملکرد کودکان  ۀشده در مقایسهای انجامپژوهشبرخی  این،باوجود. داشتخواهند یادگیری کودکان 

 اندنتایج متناقضی گزارش کرده ،ابزار استاندارد تمرین با شده بابندیمقیاستمرین با تجهیزات در 

شده و بندیمقیاستمرین با ابزار  و خطاکمهای تمرینی روش تأثیر ۀمقایس ،همچنین .(2،14،21)

پژوهش  هدف ،شد گفتهبررسی نشده است. با توجه به آنچه  ،ترکیب آنها بر یادگیری و اجرای کودکان

 :استحاضر پاسخ به سؤالات زیر 

و  بندیمقیاسشده در مقایسه با ابزار استاندارد )بدون بندیمقیاستمرین با ابزار و تجهیزات  تأثیر

 ییا دو روش تمرینبسکتبال در کودکان چگونه است؟ آ آزاد تعدیل( بر اجرا و یادگیری مهارت پرتاب

را در کودکان  بهبود و پیشرفت اجرا ،سازی تکلیفشده که آسانبندیمقیاسو تمرین با ابزار  خطاکم

متفاوت است؟ آیا  شانکارآمدیبه همراه دارند، کارآمدی مشابهی در یادگیری کودکان دارند و یا 

                                                           
1. Larson, Guggenheimer 

2. Timmerman 

3. Arias 
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، روش تنهاییبه هاابزار( در مقایسه با هریک از روش بندیمقیاسو  خطاکم ویژهبهترکیب دو روش )

مضاعفی بر یادگیری  تأثیرو  آیدبه حساب میهای حرکتی برای کودکان مناسبی برای آموزش مهارت

 د؟دار نوآموز کودکان در بسکتبال آزاد پرتاب مهارت
 

 روش پژوهش
که طی آن  بودآزمایشی  گروه پنج با آزمونپس ـ آزمونپیش تجربی با طرحاز نوع نیمه حاضر ۀمطالع

، میانگین قد 1/11±8/0میانگین سن )با  شهر قیدار ۀپسرانابتدایی مدارس  انآموزدانش از بین

اختیاری و از طریق فراخوان در محل سالن  صورتبهکه  (4/38±1/6و میانگین وزنی  9/7±147

و از نظر دست راستاز نظر جسمانی سالم، که آموز دانش 50 ،اجرای طرح حضور پیدا کرده بودند

 ورزشی فعالیت ولی دارای نداشتند را بسکتبال آموزش رسمی ۀسابقهیچ بودند و برتری جانبی همسو 

 ۀتعداد نمونه بر اساس برنامانتخاب شدند.  ،بودند هفته در جلسه سه حداقل( بسکتبال ۀرشت جزبه)

های مکرر محاسبه گیریاندازهگروهی با بین ـ درونتحلیل واریانس برای مطالعات  (23) 1جی پاور

گیری و تعداد اندازه 3/0اثر  ة، انداز95/0توان  ،05/0خطای نوع اول  ةاندازشد که با در نظر گرفتن 

اد تعد ،با در نظر گرفتن احتمال افت آزمودنی حالبااین ؛نفر به دست آمد 40مرتبه، تعداد نمونه چهار 

 در تمرینی، جلسات غیر از پژوهش طول در تا شد کنندگان خواستهاز شرکت. نفر انتخاب شدند 50

ابزارهای پژوهش شامل آزمون دست برتری  .نکنند شرکت بسکتبال هایمهارت با مرتبط هیچ فعالیت

)برای بررسی چشم برتری(  3دورند و گلد دارسوراخبررسی دست برتری(، کارت  منظوربه) 2ادینبورگ

یر بسکتبال دارای قابلیت تغی ۀحلق و ، زمین استاندارد بسکتبال، توپ اندازة پنج، شش و هفت(24)

 ارتفاع بود.

قرار گرفت و  هاآن والدین و آموزاندانش تکمیل و تحویل در اختیار براینامه فرم رضایتدر روز اول 

 (اکتساب ۀاولین جلسروز دوم )در  ارائه شد. به آنها موردنظر ۀتوضیحاتی در مورد مطالع

)گروه اول: تمرین با تجهیزات  هفرنده مساوی گروه پنجبه  یتصادف صورتبهکنندگان شرکت

فاصلۀ  و نشده(بندیمقیاساستاندارد )فاصلۀ ثابت، گروه دوم: تمرین با تجهیزات  و شدهبندیمقیاس

هیزات با تج خطاکمگروه چهارم: تمرین  ،شدهبندیمقیاسبا تجهیزات  خطاکمثابت، گروه سوم: تمرین 

 شدند. یمتقس( شدهبندیمقیاستمرین پرخطا با تجهیزات نشده( و گروه پنجم: بندیمقیاساستاندارد )

کنندگان بر اساس شرکتها از نظر جسمانی، سازی گروههمگنبرای تقسیم به این صورت بود که  ةنحو

( قرار گرفتند. هنفرپنج ۀ)ده دست هنفرپنجهای در دستهترتیب رتبه و به ندبندی شدرتبهقد و وزن 

                                                           
1. Gpower 

2. Edinburg  

3. Hole In The Card Durand & Gould 
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 .(15)قرار گرفت  گانهپنجهای و در یکی از گروهانتخاب تصادفی  طوربهسپس از هر دسته یک نفر 

و به  دشبسکتبال )بدون هیچ نوع توضیح کلامی( ارائه  پرتابالگو یا تکنیکی از  پس از این مرحله،

 رتابپکه الگوی نشان داده شده فقط یک تکنیک و الگوی کلی از حرکت  شدکنندگان گفته شرکت

با توجه به اینکه معمولاً در . اجرا کنندها که باید الگوی مشابه با آن را طی پرتاب بسکتبال است

آشکار، توضیحات خاصی به  ایجاد شرایط یادگیریخطا برای جلوگیری از های تمرین کمپروتکل

توضیحات کلامی لازم در مورد تکنیک ارائه نشد و فقط به نمایش . (8،12،25)شود ییادگیرنده ارائه نم

 دین مرتبه مهارت اکتفا شد.چن

کوشش  50کنندگان در هر جلسه بود که شرکتدر پنج روز متوالی جلسات اکتساب شامل پنج جلسه 

هر . کوشش 15دو بلوک بعدی هر یک از کوشش و در  20در بلوک اول : کردنداجرا  را در سه بلوک

ها برای کردن )امتیاز این پرتابپرتاب برای افت گرم سهکردن و سپس دقیقه گرم 10جلسه با 

، در حین ایتمرین مشاهده برای کنترل اثر .(26) دشد( شروع شبعدی ثبت نمی هایوتحلیلتجزیه

یا خارج از محل سالن  نشستندمیها پشت به محل پرتاب روی نیمکت آزمودنی ۀاجرای هر فرد بقی

 و لوکب هر ابتدای د. درشدر نظر گرفته سه دقیقه استراحت تقریباً . در بین هر بلوک، پرتاب بودند

 تلاش تا شدمی گفته هاآزمودنی های لازم، بهدستورالعمل ۀارائ و امتیازات شرح ضمن ،آن شروع از قبل

 کسب را امتیاز بیشترین که نفری باشند پنج جزوبتوانند  وکنند  کسب را ممکن امتیاز بیشترین کنند

مطالعه  ةدر طول دور هاآزمودنی در انگیزه ایجاد منظوربهاین عمل  .دریافت کنند کرده و جوایزی

متری، قسمت جلو و ونیمیکبا دوربینی که در ارتفاع  هادر آزمون هاهای آزمودنید. کوششش انجام

 برای .(27) شد برداریفیلم، شتاز اجراکننده قرار دا متر پنج ۀدرجه سمت راست با فاصل 60 ۀزاوی

 معیار. کردند ارزیابی را کنندگانشرکت های اجرایفیلم بسکتبال مربی دو هاپرتاب الگوی کردنیکمّ

ول جد طبقپرتاب )آمادگی، پرتاب و تعقیب(  الگوی اصلی سه مرحلۀبر اساس  هاالگوی پرتاب ارزیابی

 ،دادموارد مربوط به هر بخش را نشان می ۀروش، اگر آزمودنی همبر اساس این  .(28) بود یک ةشمار

فرد برای اینکه  ،مثالشد. برای می دادهنمره صفر در آن بخش به او  ،یک در غیر این صورت ةنمر

ا ها، تنه و سر رباید موقعیت مناسب توپ، دست ،آمادگی را بگیرد ۀامتیاز مربوط به بخش دوم مرحل

 .دادپیش از پرتاب نشان می
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 هاامتیازدهی به الگوی پرتاب ةنحو -6جدول 

 مراحل 6 قبولقابل 3قبول یرقابلغ

  
گرفتن توپ، وضعیت قرار گرفتن پاها و تنه نسبت به سبد، 

 کردن تنه و پاهاخم
1 

 آمادگی

  
، تنه و سر پیش از هادستیافتن موقعیت صحیح توپ، 

 پرتاب
2 

  
از دست  استفادهحرکت تنه و مفاصل پا،  ةاستفاده از انداز

 پرتاب و دست راهنما
1 

 پرتاب

  
هماهنگی حرکت دست پرتاب با ، شکستن مچ دست

 حرکات مفصل زانو
2 

  
دست پرتاب و حفظ  وسیلۀبهدن مسیر پرتاب کرکامل

 ز پرتاب )شکستن مچ(ا پسوضعیت دست 
1 

 تعقیب

 2 حفظ تعادل پس از پرتاب  

 

 کرد.را ثبت می امتیازات مربوط به دقت بود،طراحی شده  پژوهشای که برای این در برگهنیز یک نفر 

 بود( 1991) 1هاردی و پرفیتارزشی ششها بر اساس مقیاس پرتابامتیازدهی برای دقت اجرای 

مستقیماً گل  ،هایی که بدون برخورد به حلقه و تختهبرای پرتاب ،دهینمرهدر این روش  .(29)

امتیاز، برای  چهارشدند هایی که بعد از برخورد به حلقه گل میامتیاز، برای پرتاب پنج شدندمی

هایی که بعد از برخورد به امتیاز، برای پرتاب سهشدند گل می هایی که بعد از برخورد به تختهپرتاب

امتیاز و  یکشدند هایی که بعد از برخورد به تخته گل نمیامتیاز، برای پرتاب دوشدند حلقه گل نمی

 ر نظر گرفتهامتیاز د صفرشدند هایی که هیچ تماسی با حلقه و تخته نداشته و گل نمیبرای پرتاب

د بررسی و تأیی ،شده در خصوص پرتاب بسکتبالدهی در مطالعات انجاماین روش نمرهاعتبار . شدمی

 .(28،30) صد تبدیل شدها به درامتیاز پرتاب ،در آخر. (28-30) شده است

 دهشبندیمقیاستمرین با تجهیزات گروه که  بوداکتساب به این صورت  ةها در دورتمرین گروه ةنحو

 ۀاز فاصل ،پنج هانداز های خود را با توپپرتاب )تعدیل وزن توپ و ارتفاع سبد( فاصلۀ ثابت و

 یمتر 60/2 با ارتفاع حلقۀ( به شدتعیین  [پایلوت]آزمایشی  ۀدقیق طبق مطالع ۀمتری )فاصلونیمسه

 ابتث ۀاز فاصل هفت اندازة با توپ فاصلۀ ثابت، و استانداردند، گروه تمرین با ابزار ردکپرتاب می

و تمرین با ابزار  خطاکمتمرین ترکیبی  ، گروهمتری 05/3 استاندارد با ارتفاع ۀمتری به حلقونیمسه

حلقۀ با ارتفاع متری به  5/3و  2/3، 8/2، 4/2، 2ترتیب از فواصل به پنج ندازةا با توپ شدهبندیمقیاس

یب از ترتبه هفت اندازةتوپ  با استانداردو تمرین با ابزار  خطاکمتمرین ترکیبی  ، گروهمتری 60/2

                                                           
1. Hardy And Parfitt 
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 ابزارترکیبی پرخطا با و گروه متر  05/3با ارتفاع  ۀمتری حلق 5/3و  2/3، 8/2، 4/2، 2فواصل 

 5/3و  4/2، 2/3، 2، 8/2 تصادفی از فواصلتوالی شبه صورتبه ،پنج اندازةتوپ  و شدهبندیمقیاس

 ۀمعمول است که در تمرینات پرخطا فاصل. ندکرد پرتابمتر  60/2با ارتفاع  ۀبه حلق های خود راپرتاب

ط تمرین در شرایچون با توجه به مطالعات گذشته،  ،حالبااین ؛شودطی جلسات کمتر  مروربهپرتاب 

استفاده از روشی که  جایبه روازاین، (9) تصادفی مشابه تمرین در شرایط پرخطاستشبهفواصل 

آخرین ه در پرتاب از حلق ۀفاصلتا  شدتصادفی استفاده از روش شبه ،ترتیب کاهش یابدفواصل پرتاب به

 از پس .دوحلقه اجرا ش از متریونیمسه ۀو از فاصلها مشابه گروه ۀبرای هم ،اکتساب ۀمرحل ۀجلس

پرتاب از  10 انتقال با آزمون دقیقه استراحت، 10 ۀاکتساب و با فاصل مرحلۀ از پنجم جلسۀ اتمام

)طرح شد. آزمون یادداری  اجرا متری 80/2با ارتفاع  حلقۀبه  شش اندازة متری با توپِونیمسه ۀفاصل

 ،حلقه از متریونیمسه ۀپرتاب از فاصل 10با  اکتساب ۀساعت پس از آخرین جلس 24انتقال دوگانه( 

ها در دوره اکتساب، . با توجه به شرایط متفاوت تمرین گروهشددقیقه از هم انجام  پنج ۀبا فاصل

در  ،و اطمینان از اینکه ترتیب تمرینها در آزمون یادداری گروه عملکرد مقایسه شدنمنظور قابلبه

صورت که هر گروه اینبه. (32،31) استفاده شد 1دوگانه انتقال طرح از ،ندنتایج سوگیری ایجاد نک

 6/2ۀ قارتفاع حلپنج و  اندازة با توپِ زیرگروهتقسیم شدند و یک  زیرگروهبه دو  اعضای آن نصف شد و

 .اجرا کردند را آزمونی متر 05/3 ۀو ارتفاع حلقهفت  اندازة با توپِدیگر  زیرگروهو  یمتر

توپ و ارتفاع  اندازةو ها اولاً فواصل شروع پرتاب ؛نشدانجام  آزمونپیشدر این مطالعه به دو علت 

دقت  ةنمرهای بعدی با مستقیم اجرا ۀ، بنابراین احتمال مقایسیکی نبود گانهپنجهای در گروهحلقه 

رسی منظور بربه ،دیگراز سویی  ؛وجود نداشتگروهی در این مرحله بین ۀو همچنین مقایس آزمونپیش

( نآزموپیش ةنمر عنوانبه)بودیم از دقت اولیه  ةنیازمند یک امتیاز و نمر هاگروهرخداد یادگیری در 

بندی تصادفی تقسیم ها کاملاً گروه ازآنجاکه ،روازاین یادداری مقایسه شود. ةاولیه با نمر ةتا این نمر

اول  ۀجلساول  پرتابده مربوط به دقت امتیاز  و (9)ها همگن فرض شدند گروه ۀشده بودند، هم

 آزمونپیش ةنمر عنوانبه( ثابت فاصلۀ و شدهبندیمقیاس تجهیزات با تمرینیک ) گروهاکتساب 

اول اکتساب  ۀاول جلس پرتاب 10امتیاز  وشده تمرین کرده بودند بندیمقیاسهایی که با ابزار گروه

هی که دو گرو آزمونپیش ةنمر عنوانبه( ثابت فاصلۀ و نشدهبندیمقیاس تجهیزات با تمریندو ) گروه

الگوی  آزمونپیشدر مورد نمرات  .(9) نظر گرفته شددر نشده تمرین کرده بودند، بندیمقیاسبا ابزار 

آزمون آن امتیاز پیش عنوانبه هر گروه روز اول اکتساب پرتاب اول 10امتیاز الگوی  ،هاگروهپرتاب 

ها وهتعداد گر ،در آخر باید اشاره کرد که در طول مطالعه به علت افت آزمودنی گروه در نظر گرفته شد.

 .رسیدندنفر  هشت به دیگر گروهدو  نفر و نه به و پنجم سوم ،و گروه اولپیدا کرد کاهش 

                                                           
1. Double Transfer Design 
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های شاپیرو ویلک برای بررسی از آزمون همچنینآمار توصیفی و آماری از  وتحلیلتجزیهبرای 

 ۀمقایس برای ها، آزمون تی همبستهها و آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانسبودن دادهنرمال

 یهسویک مرکب و آزمون تحلیل واریانس ، ازعلاوهبهد. شاستفاده  هاو یادداری گروه آزمونپیشمراحل 

 استفاده و طرح انتقال دوگانه انتقال ،یادداری هایهریک از آزمون درها گروهعملکرد  ۀمقایس برای

 .ندتحلیل شد 1اس.اس.یپ.اس افزارنرمبا استفاده از  صدمپنجی دارمعنادر سطح  هاداده. شد
 

 نتایج
 دهد.کنندگان را نشان میشرکت یشناختتیجمعهای ویژگی ة دوجدول شمار

 

 (میانگین ± استاندارد انحراف) گروه پنجکنندگان شرکت یشناختتیجمعهای ويژگی -0جدول 

 )کیلوگرم( وزن )سانتیمتر( قد )سال( سن تعداد اهگروه

0/10±7/9 9 ثابت ۀفاصلو  شدهیبندمقیاس  6/145±8  7/37±7  

0/11±8/1 8 ثابت ۀفاصل استاندارد  3/145±7  8±6/36  

0/11±9/2 9 شدهبندیمقیاس با ابزار خطاکم  3/147±8  6/2±5/39  

0/11±8/1 8 استاندارد با ابزار خطاکم  150±6  2/2±4/41  

0/11±8/1 9 شدهبندیمقیاس با ابزارپرخطا   8/147±7  3/8±6/37  

 

حاکی از  این ویژگی نداد که آنها وجودی بین دارمعناتفاوت  دهدنشان می هاقد و وزن گروه ۀمقایس

طی  راها گروهدقت پرتاب تغییرات یک  ةشمار شکل بود. بدنیاین متغیرهای ها از نظر همگنی گروه

با توجه به شرایط متفاوت  .دهدمینشان  و انتقال دوگانه انتقال ،های یادداریجلسات اکتساب، آزمون

توان مستقیماً پیشرفت نمیها طی جلسات اکتساب، خط پرتاب از حلقه در بین گروه ۀفاصل از نظر

های خود را اجرا کردند( استنباط کرد. گروه یک و دو که از مسافت ثابت پرتاب جزبه)را ها دقت گروه

 بیشتر پرتابشانهر روز مسافت  ،تمرین کردند خطاکمکه در شرایط سه و چهار گروه  ،برای مثال

توجه  با ،رونیازا؛ تصادفی تغییر داشت صورتبهمسافت  ،شد یا در گروه تمرین در شرایط پرخطامی

مرور چون به ،تمرین کرده بودند خطاکمهای سه و چهار که در شرایط در گروه ،یک ةشکل شماربه 

 ،د. همچنین در گروه آخرشوکاهش دقت مشاهده می، شدمیپرتاب تا حلقه بیشتر  ۀهر روز فاصل

در برخی جلسات اکتساب، افزایش دقت و  ،تصادفی تغییر کرده صورتبهپرتاب تا حلقه  ۀچون فاصل

 .شودقبلی دیده می ۀدر برخی جلسات کاهش دقت نسبت به جلس

                                                           
1. SPSS  
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 های يادداری و انتقالها طی جلسات اکتساب، آزمونتغییرات دقت اجرای پرتاب گروه -6 شکل

 

های یادداری، انتقال و طی جلسات اکتساب، آزمون راها تغییرات الگوی پرتاب گروهدو  ةشمار شکل

ها در طول زمان از نظر الگوی پرتاب پیشرفت گروه شکل،با توجه به این . دهدنشان میانتقال دوگانه 

لگوی پیشرفت بیشتری در اها گروه ۀنسبت به بقیشده، بندیمقیاستمرین با ابزار های . گروهنداهکرد

 رفتشیپها گروه ۀاز بقینشده بندیمقیاسهای تمرین با ابزارهای گروه ،اینباوجود. داشتندپرتاب 
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فاصلۀ ثابت-شدهبندیگروه تمرین با ابزار مقیاس فاصلۀ ثابت-نشدهبندیگروه  تمرین با ابزار مقیاس

شده بندیخطا با ابزار مقیاسگروه تمرین کم نشدهبندیخطا با ابزار مقیاسگروه تمرین کم

شدهبندیگروه تمرین پرخطا با ابزار مقیاس
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 های يادداری و انتقالآزمون ،اول ةجلس در هاالگوی اجرای پرتاب گروه -0 شکل

 

در جلسات اکتساب،  ی مختلفهاگروهاجراهای خط پرتاب از حلقه در  ۀفاصل بودنمتفاوتبا توجه به 

 انجام نشد. در این مرحلهبا هم  هااجرای گروه ۀمقایس

پنج، شش، هفت و طرح انتقال  اندازةآزمون با توپ ، آزمونپیشها )ها در آزموننمرات دقت گروه

شد. نتایج نشان  اعمال)آزمون*گروه(  5*5دوگانه( با استفاده از آزمون تحلیل واریانس مرکب با طرح 

، 2η،95=0.4,38F=90.0)و اثر اصلی گروه  (2η،=1.416,152F ،41=0.P=0.13)زمان  درگروه داد تعامل 

4=0.P )بود  دارمعنااثر اصلی زمان  این،باوجود ؛نیست دارمعنا(2=0.4η،5=24,152F ،=0.0005P.) 

و طرح پنج، شش، هفت  اندازةآزمون، آزمون با توپ ها )پیشنمرات الگوی جلسات آزمون ۀبرای مقایس

)آزمون*گروه( استفاده شد. تعامل  5*5انتقال دوگانه( نیز از آزمون تحلیل واریانس مرکب با طرح 

اثر اصلی  این،باوجود ؛(2η،1.1=107,16F ،37=0.P=.10 ،ویلکز لامبدا=63/0)نبود  دارمعنازمان  درگروه 

( 2η ،=34,38F ،2=0.0P=0.24( و اثر اصلی گروه )464,35F ،5=0.000P= ،ویلکز لامبدا=16/0زمان )

 .دار بودمعنا

در مورد دقت و  یگروهدرونمرکب در مورد اثرات آزمون تحلیل واریانس  ۀداری نتیجابا توجه به معن

( نمرات )دقت و الگو ،با استفاده از آزمون تی همبسته ،هاگروهدر یادگیری رخداد بررسی  با هدف، الگو

 رییادگی ةدهندنشانآمده است. نتایج  سه. نتایج در جدول شدبا نمرات یادداری مقایسه  آزمونپیش

 (.شماره سه)جدول  ی پرتاب استها در هر دو متغیر دقت و الگوگروه ۀهم

 

ن و م ز آ ش  ی پ ه ن ا گ و د ل  ا ق ت ن ا ن  و م ز آ پ  و ت ا  ب ن  و م ز 5آ پ  و ت ا  ب ن  و م ز 6آ پ  و ت ا  ب ن  و م ز 7آ

ب
رتا

ی پ
گو

ز ال
تیا

ام

گروه تمرین با ابزار مقیاس بندی شده
گروه  تمرین با ابزار مقیاس بندی نشده
گروه تمرین با ابزار مقیاس بندی شده در شرایط کم خطا
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 آزمون وها در پیشنمرات دقت و الگوی پرتاب گروه ةدر مورد مقايس همبسته تی نتايج آزمون -0جدول 

 آزمون يادداری
 داریامعن سطح آزادی ةدرج مقدار تی متغیر گروه

 و شدهبندیگروه تمرین با ابزار مقیاس

 ثابت فاصلۀ
 020/0* 8 -5/4 دقت

 5000/0* 8 -10 الگو

 فاصلۀ و استانداردتمرین با ابزار  گروه

 ثابت
 001/0* 7 -5/5 دقت

 500/0* 7 -9/3 الگو

با ابزار  خطاکمگروه تمرین 

 شدهبندیمقیاس

 40/0* 8 -4/2 دقت

 0050/0* 8 -6 الگو

 استانداردبا ابزار  خطاکمگروه تمرین 
 40/0* 7 -5/2 دقت

 30/0* 7 -8/2 الگو

با ابزار خطا پرگروه تمرین 

 شدهبندیمقیاس

 300/0* 8 -2/4 دقت

 200/0* 8 -4/4 الگو

 P<0.05 سطح در داریامعن* 
 

گروهی در مورد الگو، آزمون تحلیل واریانس مرکب در مورد اثرات بین ۀی نتیجدارمعنابا توجه به 

از  هریکو  آزمونپیشدر ها نمرات گروه ۀیسوکیتحلیل واریانس با استفاده از ها الگوی پرتاب گروه

ان داد نشالگوی پرتاب  ۀنتایج مربوط به مقایس. مقایسه شدپنج، شش و هفت  اندازةها با توپ آزمون

 ،گریدعبارتبه ؛(4,38F ،9=0.P=0.23)وجود ندارد  آزمونپیش ۀدر مرحل های بین گروهدارمعناتفاوت 

ی معناداریادداری )طرح انتقال دوگانه( تفاوت آزمون آنوا در مورد آزمون  نتایج .بودندها همگن گروه

آزمون تعقیبی توکی  از هاکردن محل تفاوتبرای مشخص .(3.54,38F ،=0.01P=) نشان دادها بین گروه

های تمرین با ابزار تفاوت بین الگوی پرتاب گروه ةدهندنتایج این آزمون نشان .استفاده شد

تمرین  گروهو  (P=0.03) استانداردبا ابزار  خطاکمتمرین  هایگروهثابت با  فاصلۀ و شدهبندیمقیاس

الگوی گروه  ةمیانگین نمر نشان داد کهاین مقایسه  .(P=0.02) بود ثابتفاصلۀ  و استانداردبا ابزار 

نشان  نجپ اندازة آنوا در آزمون با توپِ آزمون نتایج همچنین. بالاتر بود ،شدهبندیمقیاسابزار تمرین با 

منظور بررسی . به(2.84,38F ،=0.04P=)وجود دارد  هاگروهپرتاب ی بین الگوی دارمعناداد که تفاوت 

 دارمعنااز آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. نتایج این آزمون حاکی از تفاوت مجدداً ها محل تفاوت

بود  اندارداستبا ابزار  خطاکم با گروه تمرینِ ،ثابت فاصلۀ و شدهبندیمقیاسبین گروه تمرین با ابزار 

(p=0.03)هاآزمون ردیگدر  .بهتر بودشده بندیمقیاسابزار ه الگوی حرکت گروه تمرین با کایگونهبه ؛ 

 (.P˃0.05ها دیده نشد )ی بین گروهدارمعنا( تفاوت هفت اندازة با توپ و شش اندازة )آزمون با توپِ
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 یریگجهینتبحث و 
ری یادگیبر و تجهیزات ابزار  بندیمقیاس، پرخطا، خطاکمتمرین  تأثیر ۀمقایسحاضر  ۀهدف مطالع

انجام شد.  کوشش 250اجرای جلسه با  پنج مدت مطالعه دربود.  در کودکان بسکتبال پرتاب آزاد

سطح مهارت خود را طی زمان در متغیرهای دقت و الگوی ها توانستند گروه ۀنتایج نشان داد که هم

ار و های تمرین با ابزنتایج حاکی از پیشرفت بهتر الگوی حرکت در گروه همچنین .پرتاب ارتقا دهند

ا ببر ارتقای یادگیری و اجرا  خطاکمتمرین  تأثیرمربوط به نتایج  شده بود.بندیمقیاستجهیزات 

 1کاپیو و (2017مکسول و همکاران )(، 2013) سیدزاده (،2015قمری و همکاران )های مطالعات یافته

باعث یادگیری و  پرخطاو  خطاکمتمرین  که نشان دادند ،(الف و ب 2013و  2013و همکاران )

 خطاکمتأثیرگذاری تمرین در خصوص ، همسو بود. (3،10،4،12،33) شودمی پیشرفت اجرای کودکان

 و به استکه این نوع روش تمرینی از انواع یادگیری پنهان است ، اعتقاد بر این هامهارتبر یادگیری 

از  .(10-12،34) شودمنجر می خطاها حذف و شناسایی برای هشیار پردازش به نبودنهوابست

 فرضیات و قوانین آشکار پردازش به مختص توجه توان به کاهش مقدارمشخصات یادگیری پنهان می

بع . این مناشودمیکاری  ۀکم از منابع توجهی و حافظ ةحرکت اشاره کرد که باعث استفاد زیربنایی

؛ (25،35) دندر زمان اجرا به پردازش نیازهای محیطی مهم اختصاص یاب ظرفیت آن را دارند که

این نوع یادگیری در کودکان  (4،6،7)رشد کودکان درحال با توجه به عملکردهای شناختیِ رو،ازاین

 مفید و سودمند است.

و همکاران  2تیمرمن با مطالعات ،بندی تجهیزات بر اجراتمرین مقیاس تأثیرنتایج مربوط به همچنین 

 ،(2012و همکاران ) 3اریاس( و 2016و  2014(، بوزارد و همکاران )5201کچل و همکاران )(، 2015)

بود.  راستاهم ،(6،7،14،19،20) مثبت تعدیل ابزار بر اجرای کودکان را نشان دادند تأثیرکه 

تمرین با ابزار مثبت  تأثیرکه  ،(2006) 4ند و اسمیتوماو ه( 2010فارو و راید ) ۀبا مطالع براین،افزون

 ،علاوهبه. بود موافق، (15،21) کردندش راکودکان گزهای حرکتی بر اکتساب مهارترا  بندیمقیاس

به  ،شده نسبت به ابزار استانداردبندیحاضر نشان داد تمرین با ابزار و تجهیزات مقیاس ۀنتایج مطالع

ن بوزارد و همکارا ۀمطالع نتایجبخشی از شود. این یافته با پیشرفت بهتر الگوی حرکت منجر می

نشان دادند  ن محققان. ایهمسو است (6،21،36)( 2006هاموند و اسمیت ) ( و2016و 2013،2014)

 س دارد.تکنیک بازیکنان مبتدی تنی یشده اثر مثبتی بر رشد و ارتقابندیاستفاده از تجهیزات مقیاس

                                                           
1. Capio  

2. Timmerman 

3. Arias 

4. Smith  
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تبال بسکآزاد باعث یادگیری مهارت پرتاب  هاگروه ۀنتایج آزمون یادداری نشان داد شرایط تمرینی هم

هم در الگوی حرکت و هم در متغیر دقت  ،یدارمعناپیشرفت ها گروه ۀکه همطوریبه ؛شده است

هایی، همسو و موافق با تئوری یادگیری حرکتی است که به اهمیت چنین پیشرفتند. اهداشت ،پرتاب

ه ک ایگونهبه آورد؛میچالش بهینه برای یادگیرنده را فراهم  وایجاد شرایط تمرینی تأکید دارد 

 ۀنظری 1محور ـ بر اساس رویکرد قیود ،علاوهبه. (15)یادگیری و انگیزش و موفقیت به حداکثر برسد 

 دهدمییادگیرنده شکل های( و مهم به مرزهای )محدودیت قیود کلیدی کاریدست، های پویاسیستم

های سیستم مطابق دیدگاه ،دیگرعبارتبه .(1) را کشف کندمناسب حرکتی  حلراهتا یادگیرنده بتواند 

را  محورکه مرزهای رفتارهای هدفـ های عملکردی با تعامل قیود فرد، محیط و تکلیف حلپویا، راه

، روشی برای تشویق یادگیرنده، فقیود تکلی کاریدست ،همچنین. شودمیتسهیل  ـ دهندشکل می

، یعنی تعدیل قید تکلیف این (15،17،18)حرکتی مناسب است  هایحلراهایجاد انواع  در راستای

د و این نبررسی کن حلراهترین انتخاب مناسب تا حرکات خود را برایدهد امکان را به کودکان می

رسد ایجاد شرایط به نظر می روازاین .(7)کند یادگیری کمک می ۀمسئله به تسهیل فرایند ناهشیاران

 استفاده از شرایط واسطۀبه ،قیودایجاد تعامل مناسب بین  قیود و یا تمرینی از طریق محدودسازی

شده باعث تسهیل مهارت و تشویق کودکان برای بندیو یا استفاده از تجهیزات مقیاس خطاکمتمرینی 

 انجامیدهمهارت در آنها  دارمعناو درنتیجه به یادگیری شده های حرکتی مناسب حلایجاد انواع راه

 ،هیادگیرند اشتباهات کاهش تعداد با هدف محیط تمرین خطاکمشرایط تمرین  در ،برای مثال است.

 دقیو با توجه به اینکه ،بنابراین ؛کندکمک میاین طریق به تسهیل مهارت  ازو  (9،33) شودمی تعدیل

قرار  أثیرتاثربخشی الگوهای حرکتی را تحت  چشمگیری طوربهتکلیف استفاده از  ناشی از ةشداعمال

های محدودکردن حرکت )به د، آگاهی از روشنکنبر حرکت اعمال می توجهیقابلو قیود  دهندمی

های روش رسدمیبه نظر  .(17) استحرکت( برای تمرین و یادگیری مؤثر ضروری  درآوردنقید 

 .تندهستکلیف برای محدودکردن قیود  یهای مناسبروش ،بندی تجهیزاتو مقیاس خطاکمتمرینی 

 تأثیربه  توانمیها را پیشرفت گروه مؤکد این هستند که های قدیمیدیدگاه شده،گفتهعلاوه بر موارد 

های عاملی مؤثر برای پیشرفت در مهارت عنوانبهتمرین نسبت داد. به این صورت که تمرین عموماً 

 صورتبهعوامل ثابت نگه داشته شوند، پیشرفت در مهارت  همۀاست؛ زیرا اگر  موردتوجهحرکتی 

 توضیح داده شده است «قانون تمرین»عنوان  با کهطوریبه ؛به مقدار تمرین مربوط است توجهیقابل

(37). 

 ها وجودی بین گروهمعنادارکه تفاوت  نشان داددر آزمون یادداری ها پرتاب گروهامتیاز دقت  ۀمقایس

 أثیرتشده در مورد بندیتمرین با تجهیزات مقیاسروش رسد کارآمدی به نظر می ،اساسندارد. براین

                                                           
1. Constrain-Led Appproach  
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 ،دیگرنبیابه ؛است دو نوع تمرینو ترکیب این  خطاکمروش تمرینی  تقریباً مشابهِ ،پرتاب دقتبر 

های این مطالعه این بود یکی از فرضیه نیست. تنهاییبهبهتر از هریک  ،ترکیب دو نوع روش تمرینی

نسبت به هر یک از  بهترکه احتمالاً ترکیب دو روش از طریق تسهیل بیشتر مهارت به یادگیری 

شاید ای را نشان نداد. نتایج آزمون یادداری چنین یافته ،حالبااینتمرینی منجر شود.  هایروش

 باعث ایجاد فضای حالتی ها()نسبت به هر یک از روش قیود در ترکیب دو روش تمرین کاریدست

 ازآنجاکه ،از سوی دیگر شود.میند( نشو)که در آن مؤثرترین الگوهای حرکتی ظاهر میتری مناسب

، (17،38،39)ارتباط مناسب قیود مربوط به فرد، محیط و تکلیف برای یادگیری مؤثر ضروری است 

لت ع همچنینایجاد کند.  هاروشاین ارتباط را بهتر از هریک از  نتواند شاید ترکیب دو روش تمرین

به  توانیم رابر یادگیری تنهایی مضاعف ترکیب دو روش نسبت به هریک به تأثیرعدم دیگر احتمالی 

های نظریه اساس بر (2004) 1گوداگنولیش مناسب در زمان تمرین نسبت داد. چال نشدنایجاد

 اکتساب دورة طی شناختی هایپردازش بر این باور است که ،چالش ۀنقط چهارچوبشناختی در 

 بین تعامل که صورت این به. کندمی تجربه را هاآن یادگیرنده که هستند چالشی مقدار تأثیر تحت

 شخصم را اکتساب دورة طول در چالش مقدار یادگیرنده، تجربۀ سطح و تمرین شرایط تکلیف، ماهیت

 دورة زمان در تمرینی روش دو ترکیب در شاید نظری، چهارچوب این اساس بر رو،؛ ازاین(37) کندمی

 اندک یخیل یا زیاد ازحدبیش ایجادشده تکلیفِ دشواری که بوده شکلی به تمرین شرایط اکتساب،

بهینه  ۀنقطن دورشدن از ای که باشد شده بهینه نقطۀ از یادگیرنده دورشدن باعث مسئله همین و بوده

ها در مورد دقت پرتاب در بین گروه یمعنادارتفاوت  اینکهبا وجود  .شودمناسب می یادگیری مانع از

تفاوت که سان بدین ؛ها مشاهده شدی بین الگوی گروهمعنادار، تفاوت وجود نداشت یادداریآزمون 

زار با اب خطاکمفاصلۀ ثابت با گروه تمرین  و شدهیبندمقیاستمرین با ابزار ی بین گروه دارمعنا

وه تمرین فاصلۀ ثابت با گرو  شدهیبندمقیاستمرین با ابزار گروه ( و بین نشدهیبندمقیاساستاندارد )

در خصوص فواید ( 2008) 2دیویدزاین یافته موافق با نظر فاصلۀ ثابت وجود داشت. و با ابزار استاندارد 

 شدن اطلاعاتها در صورتی جفتیادگیرنده گفته استاست که تجهیزات و ابزار ورزشی  بندیمقیاس

 .(18)کنند که ابزارهای تمرینی بر اساس مقیاس بدنی آنها باشد مؤثر کسب می طوربهحرکت را  ـ

حرکت در  ـ اطلاعاتشدن هرچه بیشتر شده به جفتبندیمقیاستمرین با تجهیزات  شاید روش

 کند.محیط تمرین کمک می

 طوربه ،شدهقیودی را که به علت استفاده از ابزار و تجهیزات اعمال ی،ن روشتمرین با چنی ،همچنین

، دهندقرار می تأثیرو حرکت را تحت  کنندمیتغییر دچار اثربخشی الگوهای حرکتی را  توجهیلقاب

                                                           
1. Guadagnoli 

2. Davids 
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که در آن فضا الگوهای حرکتی  شودمی ایباعث ایجاد سودمندترین فضای حالتیو  سازدمیمحدود 

ند که استفاده از گفت( 2014کچل و همکاران ) همچنین. (17،38) دظهور پیدا کنن کارآمد مجال

شده از طریق محدودسازی الگوی حرکت به تسریع اکتساب مهارت بندیتجهیزات ورزشی مقیاس

لط د تا با تسندهشده این امکان را به یادگیرنده میبندیتجهیزات مقیاس ،علاوهبه .(7)کند کمک می

 .(15)تمرکز شود حرکت خاص م ـ اطلاعات هایشدگیجفتبه ظهور  ،بر نیازهای شرایط تمرین

ها ها در آزمون انتقال نشان داد که اجرای گروهنتایج مربوط به دقت و الگوی پرتاب بین گروه ۀمقایس

شرایط جدید و های تمرینی در انتقال به روش ۀکارآمدی هم ،دیگرعبارتبه ؛ی ندارددارمعناتفاوت 

 متفاوت، تقریبًا مشابه بوده است. ۀتوپ و ارتفاع حلق ةاجرا با تجهیزاتی مانند انداز

هم باید اشاره کرد که هر دو تمرین به بهبود  پرخطاو استاندارد با تجهیزات های تمرین در مورد روش

 نشده نسبتبندیسبا تجهیزات مقیاتمرین هرچند میانگین اجرای گروه  ؛دقت منجر شدند دارمعنا

 نسبت به استانداردبا تجهیزات تمرین  هایگروه ،در مورد متغیر الگو .بود اندک ،هاگروهدیگر به 

 شانداشتند و تفاوت تریضعیفاجرای  ،دندشده تمرین کرده بوبندیمقیاستجهیزات هایی که با گروه

 مکن استقیود ناشی از تجهیزات م ای شاید این باشد کهچنین نتیجهاحتمالی علت  بود. دارمعنا

اثربخشی الگوهای حرکتی را تغییر دهند و چنین موردی در نتایج الگوی حرکت  توجهیقابل طوربه

 ـ دتری نشان دادنها الگوی ضعیفگروه دیگرکه نسبت به ـ  استانداردی تمرین با تجهیزات هاگروه

خستگی زودرس در  یا کانبودن قدرت در کودکملوژیکی مانند شاید عوامل فیزیوشود. مشاهده می

وص خصبر الگوی حرکت پرتابی مؤثر بوده و پیشرفت این متغیر پرتاب را کاهش داده است. در  آنها

اند که روش گزارش کردهمطالعات گذشته بیشتر هم باید اشاره کرد که  پرخطانتایج گروه تمرینی 

 است سودمندتراجرا و یادگیری برای  سالانبزرگدر کودکان و حتی  پرخطانسبت به  خطاکمتمرینی 

مشاهده نشد که  شرایط تمرینی بین دو دارمعناحاضر تفاوت  ۀدر مطالع ،حالبااین ؛(3،4،8،9،33)

شده در این مطالعه نسبت به مطالعات تفاوت ابزار و تجهیزات استفادهتوان به علت احتمالی آن را می

قبلی نسبت داد. به این صورت که در مطالعات گذشته از ابزارهای استاندارد استفاده شده است ولی 

 رسداستفاده شد که به نظر میده شبندیمقیاستجهیزات با پرخطا تمرین ترکیب از  حاضر ۀدر مطالع

 به علت پرخطاشرایط تمرین از رخداد خطاهای بیشتر که در این ابزارها باعث تسهیل مهارت شده و 

 .ندشاب دهد، کاستههدف رخ می اززیاد  ۀفاصل

تمرین با تجهیزات ، خطاکمهای تمرینی کلی نتایج این پژوهش نشان داد که روشطوربه

و روش استفاده از  پرخطاهای ، ترکیب دو روش و همچنین ترکیب دو روش با روششدهبندیمقیاس

نسبت به هریک ها این روش شود و ترکیببه یادگیری حرکتی کودکان منجر می ،استانداردتجهیزات 

تجهیزات و تمرین با  خطاکمتمرین  ۀمقایس ،همچنینکارآمدی بیشتری ندارد.  ،تنهاییبه
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 ،حالبااین ؛کارآمدی تقریباً مشابهی در یادگیری کودکان دارندشده نشان داد که هر دو بندیمقیاس

تی )پنهان یا آشکار( به یادگیری حرک یشده از چه طریقبندیتجهیزات مقیاستمرین با »بررسی اینکه 

 نیازمند بررسی بیشتر است. «کندمیکمک کودکان 

شده بندیدر روش تمرین با تجهیزات مقیاس کهازآنجا ،حاضر ۀنتایج مطالع به با توجه :پیام مقاله

تجهیزات و تمرین با  خطاکمبهتر از روش تمرین  چشمگیری طوربهحرکت گیری الگوی شکل

و هرچه بهتر الگوی حرکت برای آموزش شود مربیان و معلمان ورزش پیشنهاد می ؛استاندارد بود

پ تو ةتعدیل انداز مانندشده بندیمقیاساز ابزار و تجهیزات ورزشی ، نوآموز در کودکاندهی آن شکل

 و ارتفاع حلقه بهره بگیرند.
  

 تشکر و قدردانی
زشی های ورن سالناوپروش شهر قیدار، همچنین مسئولبدنی آموزشوسیله از کارشناس تربیتبدین

آنان که ما را در اجرای هرچه  هایخانواده و کنندهشرکت شهر، کودکان امام خمینی )ره( و اشراق

 نهایت تقدیر و تشکر را داریم. پژوهش یاری رساندند، بهتر این
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Abstract 
The aim of this study was to compare the effects of errorless, error full and 
scaling equipment practice methods on learning of basketball free throw skill in 
children. 50 Boy students, 10–12 years old With a history of exercise three times 
a week selected and randomly divided into five groups of 10 people (Training 
with scaling equipment from a constant distance, Training with standard 
equipment from a constant distance, errorless- scaling equipment, errorless- 
standard equipment and error full- scaling equipment). Acquisition phase 
includes 5 sessions and each session was conducted 50 trials. Tests, included 
transfer and retention tests. Transfer test (10 throw from a distance of 3.5 meters 
with ball size 6 and the ring height 2.80 m) performed 10 minutes after the last 
trial on the last day of acquisition phase. The retention test were completed as a 
double transfer design with 10 throw from a distance of 3.5 meters with balls 5 
and 7, with a ring height of 2.60 and 3.05 meters respectively, 24 h after the last 
session of Acquisition. Data was analyzed with dependent T-test, ANOVA and 
mixed ANOVA (at the significant level P=0.05). According to the accuracy 
variable, significant differences were not found between the 5 groups in 
retention and transfer tests. However throw pattern in groups practice with 
scaling equipment compared with no scaling equipment groups was better. In 
general, according the results of this study, it can be concluded that the use of 
scaling equipment training method leads to better learning of movement pattern 
in children . 
 

Keywords: Scaling Equipment, Errorless Practice, Basketball Free Throw, 
Children 
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