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 يده چک

بررسی شد.  قيود تکليف غيير ت ۀجيدرنتالگوهاي پرتاب کودکان هاي تغييرپذيري  ،پژوهشدر اين 

شرکت کردند.    پژوهشداوطلبانه در    ،ساله  شش   و  پنجدختر(    12پسر و    12کودک )   24  ،رفته مهي رو

توپ   ۀهاي افقی و عمودي( و اندازقيود تکليف شامل تغيير در موقعيت هدف )حلقه   يهاي کاردست

که  اي مشاهدهقابل . الگوهاي ندنظر گرفته شد قيود اصلی در  عنوانبه متر( سانتی  12و  شش )قطر 

اصلی الگوي   يهامؤلفههاي سينماتيکی و تغييرات ويژگی  شدندارزيابی  ،کودکان استفاده کردند 

و تغيير    دست  يکبه    دست  دو. انتقال از الگوي پرتاب  ندشدبررسی  کنندگان  پرتاب ترجيحی شرکت 

شد )بيشتر در پرتاب   ديده نينخست يهاکوشش  شمار انگشتاز پرتاب زيرشانه به باالي شانه در 

از باالي شانه بود. تحليل   دست يکترجيحی الگوي پرتاب پاسخ حرکتی  یول ؛(تربزرگ  يهاتوپ 

عقب، بازو و ساعد الگوي پرتاب از باالي شانه  بهتاب  يهامؤلفهسينماتيکی نشانگر حساسيت 

هاي سينماتيکی مرتبط با  و بيشترين تغييرات در ويژگی  بود موردنظرعمال قيود تکليف اِ ۀجيدرنت

توجيه تغييرات الگوهاي حرکتی در   براي شواهدي تجربی  پژوهشهاي . يافته رخ دادساعد  ۀمؤلف

قيود    کاربرد   ۀ مزاياي بالقو  ۀدربارهمچنين،  .  کنندهاي پويا فراهم می سيستم   ۀ رشد حرکتی براي نظري

 بحث شد.  یبدنت ي تربهاي ت در زمينه براي بهبود فرايند اکتساب مهار 

 

 هاي پويا، رشد حرکتی، الگوهاي پرتاب سيستم ۀقيود، نظري واژگان کليدي:

 

 

 
 Email: salehi@zoho.com* نویسندة مسئول                                                                                 
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 مقدمه
و تغييرات   يگوناگون  کند،استفاده مي  یک حرکت مانند پرتاب توپ  انجامیک کودک براي  که    يهایالگو

و  يگوناگونریشة این  بر (4-2)هاي پویا ، شاخة سيستميشناختبوم پردازانهینظر. (1) دندار يفراوان

نسبت ، و برهمکنش این سه قيد و تکليف ،فرد، محيط 1قيود بهو آن را  اندشده متمرکزرات ييتغ

ون از بدن و که بيراست قيدي  ،تکليفمرتبط با قيد  (6، 5) 2مدل پيشنهادي نيوول  طبق دهندمي

در  مورداستفاده ابزارهايیا  تکليف نجامحاکم بر ا آموزشي /هدف تکليف، قواعد تحميليبه  وابسته

 حلقه،  يسوبههدف پرتاب توپ  ،، در بسکتبالنمونهعنوان به ؛است ویژهیک تکليف یا مهارت  انجام

. است فرد رفتاريیا فيزیکي  يهايژگیو شاملفرد قيد مرتبط با  هاي اضافه است.بدون برداشتن گام

 مانندحرکتي    در.  هستند  رامونيپ بيرون از بدن و مربوط به جهان  شرایط مرزي فيزیکي    يقيود محيط

هایي از نمونه (11) هدف وضعيتیا ، (10-8) توپ ة، انداز(7) ازيموردنپرتاب توپ، دقت یا نيروي 

 يهايژگیوهمراه جنس، قد، وزن و شکل فرد به مانندفرد جسماني  يهايژگیو. هستندقيود تکليف 

، گرانش.  هستندقيود مرتبط با فرد    ازجمله  ،پذیريقدرت و انعطاف  انندکننده مپرتابحرکتي    يهااندام

اجتماعي   -مل فرهنگيیا عواباد(    یا سرعتجهت    انندمحيط )م  زمين،  هايویژگيمحيط، دما،    یيروشنا

  قيود محيطي هستند. و توقعات اجتماعي هاارزش دوستان، يهاگروهخانوادگي،  يبانيپشتمانند 

، 9) ي پرتاب شودهاباعث ایجاد تغييراتي در الگو تواندميکه است کي از قيود تکليف یتوپ  ةانداز

ر الگوي حرکتي پرتاب اندازة توپ د يکاردستآثار ي از یتوان ردپاهامي در چند پژوهشتنها . (10

  اساس برتوپ را    ةتغييرات الگوي پرتاب برحسب انداز  (9)  و همکاران  3برتون  .پيگيري کرددر کودکان را  

، بازو، ساعد، قبع بهشامل تاب دست  براي پرتاب از باالي شانه  ،(12)  4برتنوپيشنهادهاي ر  ةمؤلفپنج  

گروه سني  کننده )از هر دو جنس( در چهارشرکت 20روي  پژوهشپاها تحليل کردند. این تنه، و 

ي یهاسال( با توپ  33تا    18سال(، و د )  10تا    نهسال(، ج )  هشتتا    هفتسال(، ب )  ششتا  پنج  الف )

 اندازة بهقطر توپ نسبت  کهيهنگامنشان داد ها آن مختلف انجام شد. نتایج پژوهش قطر با شش

  مؤلفة به  مربوط افت ین، بيشترویژه طورفت کرد. به، تکنيک پرتاب اتر بودبزرگفرد )وجب( دست 

کنندگان با کرد، شرکتز ميتجاو قطر توپ از وجب کهيهنگام. بود ساعد مؤلفةعقب و بهتاب دست

کردند. ميبزرگ توپ اصالح  ةندازبرابر ادست خود را در ةعقب، اندازبهدستکردن تاب کوتاه

ميان ازکردن  پرتابمتفاوتي براي    ةساعد را با اتخاذ شيوحرکت  تأخير  کنندگان در این وضعيت  شرکت

 
1. Constraints 
2. Newell 
3. Burton 
4. Roberton 
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که  ندبه این نتيجه رسيد (9)و همکاران  برتون .بهره گرفتند کنترل توپ براي دست دوو از بردند 

به توپ  نسبت قطرشاید و اینکه  دنشوش الگوهاي گوناگون ميیدايباعث پ متفاوت  ةهایي با اندازتوپ 

  ( 10)و همکاران  راستا، برتوندرهمينباشد.  يدگرگوندر این ( ارزش بحراني)یک عامل مهم  وجب

 ،الگوي ترجيحي کودکان ،باشد 5/1کودکان کمتر از  وجباگر نسبت قطر توپ به که نشان دادند 

در انتخاب الگوي  ،معيار باشداین از باالي شانه است و اگر این نسبت بيش از  دست یکپرتاب 

 .متغير خواهد بود دست دوو  دست یکالگوي پرتاب بين پرتاب دهد و ثباتي رخ ميترجيحي بي

راستاي بررسي اثر دیگر قيود تکليف بر الگوهاي دررا  دیگر    پژوهشدو   (13)و روبرتن    (7)  1دورفرالنن

آمده در وجودبهتغييرات  (7)دورفر النن .اندداده انجامبراي اجراي پرتاب از باالي شانه  مورداستفاده

 را بر اعمال نيرو ديتأکبر دقت به  ديتأکاز  و غيير هدف تکليفاثر تاز باالي شانه درهاي پرتاب مؤلفه 

کنندگان بر دقت، به شرکت ديتأک شرایط. در ه استبررسي کرد ساالنبزرگساله و در کودکان چهار

مرکز هدفي  يسوبهتوپ تنيس  با( ساالنگبزرمتري ) 10متري )کودکان( و شش ةاز فاصلگفته شد 

کنندگان بيشترین نيرو، به شرکت  يريکارگبهبر    ديتأکوضعيت    در  ند.کنگيري  نشانهمتر    44/2  با قطر

د. نتایج کننپرتاب  همان هدف ي سوبه توپ را با بيشترین نيروي ممکن  هااصلهگفته شد از همان ف

  مؤلفه سطح چهار  پرتاب، مؤلفةشترین نيرو، از پنج يب يريکارگبهبر  ديتأکدر شرایط که نشان داد 

يرو در تنها اثر تغيير به تکليف ن يول ( در افراد مذکر افزایش یافت؛عقببهدستتاب  جزبه)

 افزایش  ،سالهتنها در دختران چهار و  پاها ةمؤلفدر به این شکل که  دیده شد؛ مؤنثکنندگان شرکت

 د یشاتکليف بر دختران و پسران  يکاردستآثار متفاوت که معتقد است  (7)دورفر . الننداد روي

این   ارزشباشد.  برابربراي پرتاب به فواصل  ازيموردندليل تفاوت جنسيتي در نيروي نسبي به

هدف تکليف، اثر  مانند يود مربوط به نيازهاي تکليف،است که نشان داد ق جهت آن از دستاوردها

بر  ديتأک)با هاي نخود کيسه پرتاب (13)هاي الگوي پرتاب دارد. روبرتن مؤلفهبر سطح  يادیز

( ترهاکوچکمتر ) 44/2اصل واله از فسدختران و پسران سه تا هشترا در بيشترین نيرو(  بردنکارهب

بين درمکان هدف ثابت، هدف با تغيير بدون هدف، سمت چهار وضعيت به( ترهابزرگمتر ) 35/3 و

 نشان داداین پژوهش نتایج بررسي کرد.  ،هر کوشش انجام درهنگام کانهدف با تغيير مو  هاکوشش

ند. نکتغييري نمي، و پاها هاي بازو، ساعد، تنهمؤلفه سطوح ، شدهانجام يهايکاردستاثر که در

کرد، ها تغيير ميکوشش انجام هنگامدرهدف  گاهیجاتر نشان داد در وضعيتي که هاي دقيقبررسي

نبود که باعث تغيير حرکتي   يااندازهبهها  این تعدیل  يول  ؛شد  دیدهاندکي در سرعت پرتاب توپ    تعدیل

 
1. Langendorfer 
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 (13)روبرتن  ي که در پژوهشمحدودیت. هاي الگوي پرتاب شودمؤلفه یک از در سطح هر يآشکار

 1هاوکينز، و النگليچوي، . هستندکيفي اغلب  هالفه ؤارزیابي م هاياین است که معيار ،وجود دارد

تغيير ارتفاع هدف  جةيدرنتساله را  چهار کودک چهار دست یکالگوي پرتاب از باالي شانه با  (11)

و با یک طرح  هفته درطول هفت ،نسبت به دید افقيمتر( سانتي 50 حدوداي به قطر )حلقه 

کودکان براي پرتاب توپ این  شتريبکه نشان داد  پژوهشنتایج این اند. آزمودني بررسي کردهتک

آوردن با باالقرار داشت،  (  متريسانتي  56  در برابرسانتيمتري    190)  ارتفاع باالترهدفي که در    يسوبه

ولي  نشان دادند؛از خود تري الگوي باليدهدر دست پرتاب و موقعيت آرنج شانه سطح بازو نسبت به 

 شدند. بلند مي پریدند و روي پنجهبرداشتن ميگام يجابهکودکان  ،در این وضعيت

یک )تغيير ارتفاع هدف زیر و باالي دید افقي( هدف وضعيت که نشان دادند  (11)چوي و همکاران 

 يهاي ریرپذييتغدر آن  ت این پژوهش آن است که  محدودی  گذار بر الگوي پرتاب کودکان است.اثرقيد  

توجهي به اهميت حل مسئلة کمراه .ترجيحي کودکان بررسي نشده است احتمالي الگوهاي انتخابي/

شناسي این نيست که در بخش روش  تنهارشد حرکتي    يهاهاي هدف در پژوهشاندازة توپ و ویژگي

ها توضيحاتي ارائه شود. یا اینکه يريگرفته در اندازهکارهتوپ ب ندازةو ا هدفهاي ویژگيخصوص در

یک یا چند چيز )مانند اندازة توپ یا هدف تکليف( را تغيير   تنها  ،بدون هيچ زیربناي نظري  در پژوهش

یا مدل رشدي دراختيار   دگاهیدیک    از استين  نخست  ،آن  يجابه  ؛کرد  يداد و آثار این تغييرات را بررس

صورت تجربي آزمود. در مرتبط با تغيير این عوامل را به روشنهاي آن بتوان فرضيه ياریداشت تا به 

گرفتن از رویکرد با وام  ،بنابراین  شود؛  ان برداشتهيمازاین محدودیت  شود که  مي  کوشش  ،پژوهش حاضر

نوشته شدند و آزمایش   آزمونقابلهاي  فرضيه   ،(6،  5)  مدل قيود نيوولو    (2-4)هاي پویا  نظري سيستم 

در دامنة  ژهیویک الگوي حرکتي  که. در این دیدگاه نظري، این فرضية کلي مطرح است ندشد

باثبات خواهد  ،گویند(ها پارامترهاي کنترل ميو تکليف )که به آن  محيطيمشخصي از قيود فردي، 

ي هاي حرکتد، شاهد بروز تغييرات کيفي در پاسخنشو  یجادیک یا چند قيد ااتي در  اگر تغيير  يول  ماند؛

آمده شيبر مشکل حرکتي پ   يرگيچ، براي  گذراثباتي بي  شیدايپ خواهيم بود. توضيح بيشتر اینکه، با 

گيرد. در این صورت مي 2گذار )انتقال( ،حل بهينة جدید )الگوي حرکتي جدید(از یک الگو به یک راه

اوت مشاهده از یک الگوي حرکتي یا چند الگوي حرکتي متف يگوناگونهاي نسخه  دیشا ،ثباتيبي

 د.نشو

انجام  ةد انگيزه و زميننتوانمي نيشيپ  ةشدمرور يهاپژوهشهاي محدودیتشد،  گفتهآنچه  برافزون

در پژوهشي آثار وضعيت  تاکنونها آن است که این محدودیت ازجملةد. نباش نهيزمدراین پژوهش
 

1. Choi, Hawkins & Langley 
2. Transition 
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آن است   ارتباطن یدرا توجهقابل ةنکتگرفتن هدف بر الگوهاي پرتاب کودکان بررسي نشده است. قرار

مرتبط  يشناختبوم يهايژگیوبه  ،هاي حرکتي درشتهاي ارزیابي وضعيت رشد مهارتکه در آزمون 

 ؛شده است يتوجهکم یا شکل( قرارگرفتن، اندازهموقعيت  هاي هدف )مانند وضعيت/ویژگيبا 

آزمون رشد در  ءهاي زیرمقياس کنترل شيکه یکي از مهارت ، در آزمون پرتاب توپنمونهعنوان به

 20متر ) 10/6 ةفاصلکودک موظف است توپ تنيس را از است،  1 (14)(TGMD) حرکتي درشت

شدت ضربه )توليد بيشترین   نهامعيار ارزیابي ت  است که  روشندیوار پرتاب کند.    يسوبهپایي( با شدت  

هاي ویژگيآثار احتمالي تغيير  اهميت چنداني ندارد و  تکليف )هدف پرتاب(    انجامنيرو( است و دقت در  

جز بخشي از پژوهش بهارزیابي کيفي )معيارهاي  يريکارگبهنشده است.  دیدهدر این آزمون هدف 

 است. نيشيپ  شدةهاي مروردر پژوهش آشکاردیگر محدودیت  ،((11)چوي و همکاران 

دو قيد مرتبط تغيير  جةيدرنتبررسي تغييرات الگوهاي پرتاب کودکان  ،حاضر پژوهشهدف از انجام 

و گرفتن هدف قرار وضعيت )الف( يکاردستبا  در طرح پژوهش ،منظوربدین .دبوبا نيازهاي تکليف 

ساله، پنج و ششبراي پرتاب در کودکان  مورداستفاده بي الگوهايارزیا برافزون ،توپ)ب( اندازة 

منطق  .ندشد و تحليل گيرياندازه کودکاناین ترجيحي پرتاب  يهامؤلفهسينماتيکي  پارامترهاي

قيود تکليف )در این پژوهش،  تغيير با که کندحکم مي و مدل قيود نيوولهاي پویا سيستم  ةنظری

قطر توپ(، کودکان الگوهاي پرتاب   /ههدف و اندازگرفتن  رارقوضعيت  هاي فيزیکي هدف شامل  ویژگي

وجوي ما نشان د. جستنشو  آشکاري  پرتاب تغييراتهاي  و شاید در مؤلفه  از خود نشان دهند  گوناگوني

آثار تغيير این دو قيد بر الگوهاي  زمانهم طوربهدیگري  ن پژوهش، در پژوهشای از پيش داد که

هاي پژوهشدیگر، سوي ازهاي سينماتيکي پرتاب کودکان بررسي نشده است. ترجيحي و ویژگي

آثار این قيود بر الگوهاي پرتاب  دربارةبتوان  آناز  منديبهرهتا با  اندنکردهکافي فراهم  دانشگذشته 

 ،هاي حرکتي پایهرشد مهارتتغييرات پویا در گيري قطعي رسيد. با بررسي کودکان به نتيجه

هاي هماهنگي و کنترل این دسته از حرکات در کودکان فراهم ویژگي دربارةبينش خوبي  طرفازیک 

پيشرفت یا پسرفت روند رشد  را که ظرفيت متغيرهایيو  توان شرایطشاید ب ،دیگرسوي و از شودمي

هاي مهارت  را براي رسيدن به مراحل پيشرفتة  تريرشدي مناسب  محيطو   کرد  تعيين،  حرکتي دارند

 .کودکان فراهم کرد ویژةبدني تربيت ياهکالسدر  ياديبنحرکتي 

 

 
1. Test Of Gross Motor Development (TGMD) 
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 پژوهش روش

از کودکان   سالهشش  یا  پنج  (پسر  12دختر و    12)  کودک  24،  هاآزمودنيیک طرح درون  ارچوبهچدر  

. تنها کردند مشارکتداوطلبانه  صورتبهدر این پژوهش ، دانشگاه اصفهان يدبستانشيپ مهدکودک و 

 يهاآزمون انجاممشکلي براي  ،)استفاده از عينک( شدهاصالحبينایي  جزکه  ندکودکاني گزینش شد

د. براي ارزیابي بو هاآن متناسب سن آنان  هاي حرکتي پایةمهارت انجاموضعيت د و ننداشت پژوهش

آزمون   ، درکنترل شيء  يهاآزمون مهارتخردهمعيارهاي  از  ،  این کودکان  حرکات درشت  وضعيت رشد

ایران  هاي گذشته براي جامعةکه در پژوهش استفاده شد (TGMD-3) رشد حرکتي درشت

نامه گرفته رضایتها از والدین آن کودکان در پژوهش، پيش از شرکت . (15)است  شده سنجيروان 

نسبت قطر توپ بزرگ و  وجبطول ساعد، ، امتقطول ، يتمربوط به سن، جنس آماري شد. اطالعات

 .جدول شمارة یک خالصه شده استدر  ،نمونه وجببه 

 
 (.24کنندگان )تعداد =سن، قامت، طول ساعد، وجب، و نسبت قطر توپ به وجب شرکت -1جدول 

    

نسبت  وجب طول ساعد قامت سن 

قطر توپ  

 به وجب 
 متر()سانتی متر()سانتی متر()سانتی )سال(

 ميانگين تعداد   
انحراف 

 استاندارد 
 ميانگين

انحراف 

 استاندارد 
 ميانگين

انحراف 

 استاندارد 
 ميانگين

انحراف 

 استاندارد 
 توپ بزرگ

5/ 83 12 پسر  39 92 /104  67 /8  58 /24  24 /1  42 /1  8 /1  16 /1  

5/ 92 12 دختر  29 50 /103  74 /6  92 /24  31 /2  17 /1  94 19 /1  

5/ 88 24 کل  34 21 /104  63 /7  75 /24  82 /1  29 /1  0 /1  18 /1  

 

حلقة هوالهوپ پالستيکي به شد که از یک    يکاردستشرایط به این شکل  پژوهش،  هدف  با توجه به  

ارتفاع چشم(   )سطح/راستاي دید افقي  و درمتر استفاده شد که در دو وضعيت افقي و عمودي    قطر یک

. متر استفاده شدسانتي 12و  مترسانتي شش هايقطرهایي با از توپ  .شدميتنظيم و ثابت کودکان 

نسبت قطر  جدول شمارة یک، اساس اطالعاتبرو  (10)برتون و همکاران  با توجه به نتایج پژوهش

پالستيکي و به  ،هاتوپ . ودب 5/1کمتر از معيار  کننده در پژوهشکودکان شرکت به وجبها این توپ 

 ند: )الف( حلقةشد فراهموضعيت  چهار در طرح پژوهش. ندولي با وزن یکسان انتخاب شد قرمزرنگ 

 -عمودي  ( حلقة)د  توپ کوچک؛  -عمودي  حلقة  )ج(  بزرگ؛توپ    -افقي  حلقة)ب(    ؛توپ کوچک  -افقي

 نزدیکمتر ) هدف سه ة آن از مرکز حلقةاي که فاصلکودک خواسته شد از نقطههر از . توپ بزرگ

با دست و د ربردا ،کنارش روي زمين قرار دارددر توپي را که ،( بودکودکان امتسه برابر طول ق
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گفته شد توپ را طوري پرتاب کند که از مرکز حلقه   هر کودکسمت حلقه پرتاب کند. به  به ترجيحي  

 دو یک از شرایط در هرکودک هر  ،ابتدا(. )شکل شمارة یک ولي از جاي خود حرکت نکند ؛عبور کند

 و درمجموع،کوشش    10در هر وضعيت  هر کودک    ،سپس  د واانجام دبراي آشنایي با شرایط کار  پرتاب  

به روش  هاتيوضعاجرا کرد. ترتيب اي ثانيه 10تا  پنج کوششيمياناستراحت  را با فاصلةاب پرت 40

هاي اصلي و با یک توالي کوشش انجام مياندر همتاسازي شد. سازي متقابل )مربع التين(متوازن 

براي  هاآن که در  ندشدارائه و اجرا هر وضعيت(  برايکوشش دو گيري )کوشش مچ هشتتصادفي، 

تمریني   يهاتنها در کوشش  متر استفاده شد.  5/0و یک حلقه با قطر   خاکي  پرتاب از یک توپ تنيس

 ،اصلي يهاکوششنجام ا یا پس از هنگامدر. پيش، داده شددربارة شرایط آزمون مختصر  يتوضيحات

  اجرا  ةالگو یا نتيج دربارةیا بازخوردي  نامهشيوههيچ کرد، مي تماشااجرا و آنچه کودک خود  جزبه

  اده نشد.د

 
 (از توپ بزرگ و حلقۀ افقی استفاده شده است.پرتاب در اين شکل براي ) تکليف انجامچيدمان  -1شکل 

-DSC مدل باالسرعتسوني  دوربين دیجيتال یکاز  با استفادههاي کودکان پرتاب  ةاز اجراي هم

WX300  هیپاسهروي یک دوربين  .شدتنظيم  هيثان بر فریم 60 دوربين روي سرعتشد. فيلم گرفته 

جا هه جابیپا. دوربين روي سهقرار گرفت 1ت اپتيکال زومحالو در کودک هر متري شش ةدر فاصل

 
1. Optical Zoom 
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تنه و در صفحة ساجيتال تصویر ویژه  طوربه شد تا محور عدسي آن بر بدن کودک عمود باشد ومي

براي . (شمارة یک و شمارة دو يهاشکل) ثبت شودهدف  ةحلقو  همسير پرتاب، پرتاب دست

 شدهضبطي  هافيلماستاندارد استفاده شد.  و یک گونياي  از یک متر  ترتيب  ، بهطول و زاویهکاليبراسيون  

  .ندشد ليوتحلهیتجز (16) 71نسخه  ايسري حرفه  کانکتفيش دارت افزار با استفاده از نرم

و تنها شدند حذف  ،درصد(پنج ) بود توپ وارد حلقه )هدف( نشد هاهاي ناموفق که در آنپرتاب

شکل انجام شد که روش ارزیابي بدین. ندشد ارزیابي و تحليلدرصد(  95هاي موفق )پرتاب

از  دست یک، پرتاب دست دوپرتاب با  ، شاملسمت هدفبراي پرتاب توپ بهکودک هر داستفادةمور

و نسبت هر نوع  ندشدثبت ميپرتاب ي هاالگو عنوانبه از باالي شانه، دست یکو پرتاب  شانه ریز

 شد.نظر گرفته در)برحسب درصد( عملکرد  عنوانبه ،هاي موفقپرتاب به کل پرتاب

که در آن کودکان هاي موفق فيلم اجرا ،(16)فيش دارت  افزارنرمهاي معمول در روشاز با استفاده 

سينماتيکي  ليوتحله یتجز ساجيتال ةدر صفح ،از باالي شانه بود دست یکالگوي ترجيحي پرتاب 

با استفاده شد. ساجيتال  در صفحة يدوبعداز کاليبراسيون  ،زوایا و فواصل ةشد. براي محاسب

کنندگان، رداري از اجراي شرکت بهاي فيلماجرا و محدودیت ةدر شيو شدهاعمالشرایط گرفتن درنظر

هاي سينماتيکي ویژگياز باالي شانه،    دست  یکبراي پرتاب    ،(12)پيشنهادي روبرتن    مؤلفة پنج  بين  از

صورت انجام شد سينماتيکي بدین ليوتحلهیتجز. نداستخراج شد ساعدو بازو ، عقببهتاب ة مؤلف سه

، برحسب Δt) زمان پرتاب براي هر پرتاب، ،فيشافزار دارت ها در نرمفيلم لحظةبهلحظهبا بازبيني که 

sec) شکل شمارة دو )رهایي توپ  ةتا لحظ( شکل شمارة دو الف)شروع پرتاب ساعد به جلو  ةاز لحظ

       017/0 هاي زمانيدر بازه هاي سنجهیزاوطول زمان پرتاب، درشد. و ثبت  مشخص ،(ب

( درجه برحسب، Δθ°شده )پيموده ايمسافت زاویه. ندانجام شداي ثانيه (1 ÷ 60=  017/0ثانيه)

دو زاویه ثبت شد.  عقببهتاب ةمؤلف عنوانبهو شد ( براي هر پرتاب محاسبه Δtزمان پرتاب ) يطدر

در ساعد نسبت به سطح افق  ةو زاوی 2(HA°)رهایي توپ  ةدر لحظبازو نسبت به تنه  شامل زاویة

 ندبازو و ساعد ثبت شدمربوط به    ةمؤلفدو    عنوانبهترتيب  بهو  شدند  تعيين    3(FA°)لحظة رهایي توپ  

گيري به این شرح اندازه ساعد ةمربوط به مؤلفهاي سينماتيکي دیگر ویژگي. (شکل شمارة دو ب)

از اي( ثانيه 017/0هاي زماني )در بازه زماني گيريمشتق بار کیبا  ساعد ايزاویه هايسرعتشدند. 

سرعت   ها،و از روي آن  ندشدمحاسبه  (  Δt)پرتاب  طول زمان  درساعد    شدةپيموده  ياهیزاوهاي  مسافت

گيري از مشتق  بارکیبا  .  آمد  دستبه  (درجه بر ثانيه، برحسب  ω)در لحظة رهایي توپ   ساعداي  زاویه 

 
1. Dartfish Connect Prosuite 7 
2. Humerus Angle (HA) 
3. Forearm Angle (FA) 
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اي شتاب زاویه  رهایي توپ،  ةگرفتن لحظو درنظر  (Δtطول زمان پرتاب )در  اي ساعد هاي زاویهسرعت

نوک انگشت   ةفاصل.  ثبت شدو    محاسبه  (درجه بر مجذور ثانيهبرحسب  ،  α)در لحظة رهایي توپ  ساعد  

سرعت ( ثبت شد. rطول ساعد ) عنوان بهو شد محاسبه  (cm برحسب)آرنجي  ةبزرگ دست تا زائد

روابط حاکم بين با استفاده از ( متر بر ثانيهسانتي  برحسب ،v)در لحظة رهایي توپ ساعد خطي 

 شد.و ثبت محاسبه  (v = r × ωاي )متغيرهاي خطي و زاویه

 

 
 رهايی توپ )ب( ۀساعد به جلو )الف(، لحظپرتاب . شروع پرتاب از باالي شانهسنجی در زاويه -2شکل 

 

 يهاتيوضعیک از هر کودک در هر يهاپرتابميانگين )و انحراف استاندارد( اطالعات سينماتيکي 

نوع  طرح پژوهش از. ندنظر گرفته شدوابسته در هايمتغير عنوانبهو شدند محاسبه  طرح پژوهش

بود. در سطح دید افقي کودکان حلقه گرفتن قرارتوپ و وضعيت  ةها با دو عامل اندازآزمودني درون

استفاده  tو آزمون  تحليل واریانسبه روش  ،Fآزمون از ، شدهيآورجمعآماري اطالعات براي تحليل 

pاثر از شاخص مجذور ایتاي سهمي ) براي تعيين اندازة. شد
2η)1 (17) .استفاده شد 

 نتايج
کودک  24وع مکه ازمجکودکان براي پرتاب نشان داد  ةمورداستفادمشاهده و ثبت الگوهاي 

از الگوي  هاي اولية خودکوششکودک )شش پسر و چهار دختر( در  10کننده در پژوهش، مشارکت

 
1. Partial Eta-Squared (η2p) 

 ب الف
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: شش تربزرگهنگام استفاده از توپ  ژهیوبهها، درصد از کل پرتابهشت  ،کلدرپرتاب دودستي )

ولي پس از  استفاده کردند؛ها( درصد از کل پرتاب 12، کلدر) رشانهیزیا پرتاب از ( هادرصد از پرتاب

از یک الگوي کودکان  ةهمبين رفت و ي ازتغيير الگوهاي حرکت ،اوليه کوشش ( )حداکثر چهارچند 

از باالي  دست یکپاسخ حرکتي ترجيحي الگوي پرتاب  کهي طور به ردند؛براي پرتاب استفاده کواحد 

 .شانه بود

 ،از باالي شانه دست یکپرتاب حرکتي اطالعات مربوط به مقادیر متغيرهاي سينماتيکي الگوي 

خالصه  قرارگرفتن حلقه در کودکان موردبررسي در جدول شمارة دووضعيت و  توپ ةبرحسب انداز

 شده است. 

 
 (24هاي سينماتيکی پرتاب از باالي شانه برحسب وضعيت حلقه و اندازۀ توپ )تعداد = ويژگی -2جدول 

 توپ حلقه 

Δθ 
 ( درجه)

 

HA 
 ( درجه)

 

FA 
 ( درجه)

 

ω 

 )درجه بر ثانيه(
 

v 

 متر بر ثانيه()سانتی 
 

α 

 مجذور ثانيه()درجه بر 

 ميانگين
انحراف 

 استاندارد
 ميانگين

انحراف 

 استاندارد

انحراف 

 استاندارد
 ميانگين ميانگين

انحراف 

 استاندارد

انحراف 

 استاندارد
 ميانگين ميانگين

انحراف 

 استاندارد

 افقي
 21/ 90 54/ 21 کوچک

 
14 /112 65 /14 

 
15 /50 30 /14 

 
95 /12 83 /5 

 
22 /3 59 /1 

 
35 /1 62 /0 

 0/ 53 1/ 18 0/ 83 3/ 32 3/ 14 13/ 39 18/ 51 60/ 63 12/ 08 116/ 76 18/ 54 53/ 37 بزرگ

 عمودي 
 22/ 79 61/ 74 کوچک

 
17 /106 08 /15 

 
18 /51 44 /15 

 
66 /17 07 /5 

 
38 /4 32 /1 

 
85 /1 74 /0 

 0/ 55 1/ 56 0/ 94 3/ 64 3/ 43 14/ 46 17/ 94 55/ 21 16/ 20 106/ 06 16/ 00 59/ 66 بزرگ

(، زاویة ساعد در لحظة رهایي توپ  HA(، زاویة بازو در لحظة رهایي توپ )Δθاي پيموده شده در طي پرتاب )توضيح: مسافت زاویه

(FAسرعت زاویه ،)( اي ساعد در لحظة رهایي توپω( سرعت خطي ساعد در لحظة رهایي توپ ،)vو شتا ،) اي ساعد در لحظة ب زاویه

 (.αرهایي توپ )
 

از باالي شانه، الزم بود مشخص شود آیا دو عامل  دست یکپيش از بررسي متغيرهاي الگوي پرتاب 

دو بررسي آثار  یا خير.    انددر اندازة قامت، طول ساعد و وجب نمونه داشتهي  جنسيت و ردة سني تفاوت

)دختر یا  دوهاي بدني نمونه با استفاده از تحليل واریانس عاملي عامل جنسيت و ردة سني در اندازه

ک از سه متغير اندازة قامت، طول یچيبراي ه که سال( نشان داد )ردة سني چهار یا پنج دوپسر( × 

                           براي تمام موارد) ندسني معنادار نيست ، آثار دو عامل جنسيت و ردةساعد و وجب

0.05 > sP1,  (1, 22) <sFنان حاصل شد که نمونة انتخابي از این نظر همگن بودهياطم ،بنابراین (؛ 

 است.

هاي یک از شاخص بر هرتوپ  ةو اندازگرفتن هدف )حلقه( براي بررسي آثار وضعيت قرار 

 ة)انداز دواز یک طرح تحليل واریانس  ،شانهاز باالي  دست یکة الگوي حرکتي پرتاب شدگيري اندازه



 115                                                                                                  آثار قيود تکليف بر الگوهاي پرتاب کودکان

 

)وضعيت حلقه: افقي، عمودي( با تکرار سنجش روي هر دو عامل استفاده  دوتوپ: کوچک، بزرگ( × 

 شد. 

                   (، نشان داد تنها اثر اصلي وضعيت حلقه Δθاي )نتایج تحليل واریانس براي مسافت زاویه

=0.19P
2η=0.029, PF(1, 23)=5.43,  معنادار است و دیگر آثار شامل، اثر اصلي اندازة توپ                

=0.01P
2η=0.64, PF(1, 23)=5.43,   0.002=و اثر تعامليP

2η=0.85, PF(1, 23)=0.04,   معنادار

 ,M=60.70نيست. در نتيجه، زاویة پيموده شدة دست کودکان در پرتاب به سمت حلقة عمودي )

SD=16.64بيشتر ا )( ز وضعيت حلقة افقيM=53.79, SD=17.01بوده است، و اختالف )اي زاویه  1

 (.  d ± 95%confidence interval: 6.91±6.14, P=0.001این دو وضعيت ازنظر آماري معنادار است )

( با مقدار ثابت )زاویة بازو HAاي، که در آن زاویة بازو در لحظة رهایي توپ )نمونهنتایج آزمون تي تک

( مقایسه شد نشان داد در هر یک از چهار وضعيت طرح تحقيق  HA=90°به تنه در سطح شانه:    نسبت

است   )جدول شمارة دو( بازوي کودکان در لحظة رهایي توپ به ميزان معنادار از سطح شانه باالتر بوده

(<0.001sP4.86, ≥(23)st) و در کل چهار وضعيت نيز بازوي کودکان در لحظة رهایي توپ ،

(°HA=110.28±12.26 باالتر از سطح شانه قرار داشته است )(t(23)=8.11, P<0.001 d ± 

95%confidence interval: 20.28±5.18, ) نتایج تحليل واریانس براي زاویة بازو در لحظة رهایي .

0.40P=( نشان داد تنها اثر اصلي وضعيت حلقه HAتوپ )
2η=0.001, PF(1, 23)=15.20,    معنادار

0.05P=دیگر آثار شامل، اثر اصلي اندازة توپ است و 
2η=0.28, PF(1, 23)=1.24,   و اثر تعامليF(1, 

=0.12P
2η=0.09, P23)=3.16,   معنادار نيست. در نتيجه، زاویة بازوي کودکان در لحظة رهایي توپ

( قرار داشته است بيش از زماني بوده M=114.45, SD=11.67اي که در وضعيت افقي )به سمت حلقه 

اي این دو ( بوده است و اختالف زاویهM=106.11, SD=14.80که حلقة هدف در وضعيت عمودي )

 (. d ± 95%confidence interval: 8.33±4.42, P=0.001وضعيت معنادار است )

( نشان داد تنها اثر اصلي اندازة FAنتایج تحليل واریانس براي زاویة ساعد در لحظة رهایي توپ )

0.23P=توپ
2η=0.015, P(1, 23)=6.86, F  معنادار است و دیگر آثار شامل، اثر اصلي وضعيت حلقه

=0.02P
2η=0.49, P(1, 23)=0.49, F    0.04=و اثر تعامليP

2η=0.34, P(1, 23)=0.96, F   .معنادار نيست

( از نظر آماري M=57.92, SD=12.70ترتيب، زاویة ساعد در لحظة رهایي در پرتاب توپ بزرگ )اینبه

 d ± 95%confidence( بوده است )M=50.67, SD=12.70بيش از هنگام پرتاب توپ کوچک )

interval: 7.26±5.73, P=0.015.)  

 
1. Difference (d) 
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( نشان داد تنها اثر اصلي ωاي ساعد در لحظة رهایي توپ )نتایج تحليل واریانس براي سرعت زاویه

0.27P=وضعيت حلقه 
2η=0.008, PF(1, 23)=8.57,   معنادار است و دیگر آثار شامل، اثر اصلي اندازه

0.10P=  اندازه توپاثر اصلي  توپ  
2η=0.12, PF(1, 23)=2.63,     0.08=و اثر تعاملي, PF (1, 23)=3.28, 

0.12=P
2η  اي دست کودکان در لحظه رهایي توپ در هنگام ترتيب، سرعت زاویهاینمعنادار نيست. به

 ,M=13.17( نسبت به وضعيت حلقة افقي )M=16.15, SD=3.04پرتاب به سمت حلقة عمودي ) 

SD=3.59( افزایش داشته است )d ± 95% confidence interval: 2.98±2.11 , P=0.008 ) 

( نشان داد تنها اثر اصلي vشده براي سرعت خطي ساعد در لحظة پرتاب )نتایج تحليل واریانس انجام

P=0.27وضعيت حلقه  
2η=0.007, PF(1, 23)=8.65,     اندازة معنادار است و دیگر آثار شامل، اثر اصلي

P=.100توپ  
2η=0.12, PF(1, 23)=2.60,     10.1و اثر تعاملي=P

2η=0.10, PF(1, 23)=2.96,    معنادار

شده به سمت حلقة ترتيب، سرعت خطي دست کودکان در لحظة رهایي توپ پرتاباینبه  نيست.

( بوده افزایش M=3.27, SD=1.00( نسبت به وضعيتي که حلقه افقي )M=4.01, SD=0.85عمودي )

 (.d ± 95% confidence interval: 0.73±0.25, P=0.007یافته است )

( نشان داد اثر αاي ساعد در لحظة رهایي توپ )نتایج تحليل واریانس انجام شده براي شتاب زاویه 

P=0.37اصلي وضعيت حلقه  
2η=0.001, PF(1, 23)=13.26,     و اثر اصلي اندازة توپF(1, 23)=4.80, 

170.=P
2η=0.04, P  ،10.0اثر تعاملي  وليمعنادار است=P

2η=0.68, PF(1, 23)=0.17,   معنادار

شده به سمت حلقة عمودي اي دست کودکان در لحظه رهایي توپ پرتابنيست. در نتيجه، شتاب زاویه

(M=1.70, SD=0.44( بيش از زماني بوده که توپ به سمت حلقه افقي )M=1.26, SD=0.42 پرتاب )

اي دست (. همچنين، شتاب زاویهd ± 95% confidence interval: 0.44±0.25, P=0.001شده است )  

( نسبت به زمان پرتاب توپ بزرگ M=1.60, SD=0.42کودکان در لحظة رهایي توپ کوچک )

(M=1.37, SD=0.38( بيشتر بوده است )d ± 95% confidence interval: 0.23±0.22, P=0.001 .) 

گيري شده براي هاي اندازهررسي اثر عامل جنسيت بر هر یک از شاخصهاي تکميلي براي بتحليل

)جنسيت: دختر، پسر( × 2پرتاب یکدست از باالي شانه با استفاده از طرح تحليل واریانس مخلوط 

)وضعيت حلقه: افقي، عمودي( با تکرار سنجش روي دو عامل آخر 2)اندازه توپ: کوچک، بزرگ( × 2

هاي یک از شاخصو آثار تعاملي مرتبط با عامل جنسيت در هيچ نشان داد اثر اصلي جنسيت

 . (0.05sP(1, 22)<1, sF<براي تمام موارد: )گيري شده معنادار نيست اندازه
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 گيريبحث و نتيجه 
در . ندبررسي شدکودکان کردن در پرتابحرکتي  يهاپاسخر بد وقيآثار  ،در پژوهش حاضر

 انکودکشرایطي ایجاد شد که   و نشداجراي پرتاب داده   روش  خصوصدر، دستورالعملي  شناسيروش

عبارت   و هدفتوپ  شامل    فتکلي  يهايژگیود. قيود مربوط به  ننشومجبور  خاص    يهاي ريگميتصمبه  

( ث)و    شکل هدف  ، )ت(فاصله تا هدف  ، )پ(گرفتن هدفقرار  وضعيتتوپ، )ب(    ة)الف( انداز  :بودند از

 اندازة وجبسن، )ب( جنسيت، )پ( : )الف( از ندبودعبارت ( پرتابگرفرد )قيود مرتبط با . هدف ةانداز

پرتاب انتخابي کودکان براي الگوهاي . ارتفاع چشمگرفتن هدف در قرار شرایط دید افقي/( تو )

  .ندالگوي ترجيحي تحليل سينماتيکي شد هايمؤلفهو  ندشدارزیابي هاي حرکتي پاسخ عنوانبه

در  کنندهنييتعدست یک عامل  ةتوپ به انداز ةشد، نسبت انداز بيانکه در مقدمه نيز گونههمان

این ویژگي  با درنظرگرفتن این مهم، در طرح پژوهش. (10)است انتخاب الگوي پرتاب در کودکان 

دست  ةبا قطر متناسب با انداز یيهاتوپو  شد کنترل فردي يهايژگیویک قيد مرتبط با  عنوانبه

ف در سطح ااهدکردن با ثابت. نددشانتخاب ( 2/1کمتر از دست  اندازة توپ بهنسبت قطر کودکان )

نيز این ویژگي کودکان متناسب بود،  امتکه با ق، هر پرتابگر نسبت به زمين دید افقي )ارتفاع چشم(

دیگر قيد مرتبط با  ،سالهشش یا با انتخاب کودکان پنج .یک قيد مرتبط با فرد کنترل شد عنوانبه

استفاده از متري براي پرتاب و سه ةتعيين فاصلبا نيز کنترل شد.  ؛ یعني سنيفرد يهايژگیو

فاصله، د وبر کنترل قيند، عالوههدف استفاده شد عنوانبهمتر که  به قطر یک هوالهوپهاي حلقه 

اند و و آشنایي قبلي با این تکليف نداشته تجربهکودکان فرض شد که  گونهنیاهدف،  ةاندازشکل و 

 1. تلنخواهد بود هاآنتکليفي جدید براي در این فاصله ها سمت این حلقهتوپ به پرتاب ،جهيدرنت

بودن بين قيود، جدیدپویا  که در بررسي روابط اندکرده ديتأک (18) 2لچن و گيجگ ، همچنين(4، 3)

گذشته  تجربيات نتيجة آشکارسازي فرایندي است که پيامد/ ،هدف بسيار مهم است؛ زیرا، تکليف

 افقي و عمودي صورتبههاي هدف حلقه گرفتن وضعيت قرار در طرح پژوهش،راستا، درهميننباشد. 

گرفتن با تغيير وضعيت قرار  .به مرکز حلقه بودتوپ  پرتاب    ،کرد. هدفتغيير    در سطح دید افقي کودکان

نماي ویژه و متفاوت دو هاي نور براي تشخيص و ادراک مرکز هدف مشخص است که شعاعحلقه، 

به شکلي پویا  ،توپ ةهمراه تغيير اندازبه هدف يادراکدر وضعيت تفاوت این بود که بيني دارند. پيش

 .بر الگوهاي پرتاب کودکان اثر بگذارد

 
1. Thelen 
2. Gagen & Getchell 
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پرتاب از الگوي ي اول هادر کوششتنها  از کودکان و معدوديکه الگوهاي پرتاب نشان داد ارزیابي 

 بزرگ( استفاده کردند؛ هايهنگام استفاده از توپ دربيشتر ) رشانهیزاز  دست یکپرتاب یا دودستي 

از باالي شانه استفاده  دست یککودکان براي پرتاب از الگوي پرتاب  ةهم ،ولي پس از چند کوشش

کودکان در  اغلبکه نشان داد حاضر نيز  نتایج پژوهش ،(11-9) پيشين يهاپژوهشمشابه کردند. 

از پرتاب  کمابيش ،است 2/1کمتر از  وجبکه نسبت قطر توپ به پهناي  یيهاتوپ مان استفاده از ز

اوليه از الگوي   يهاکوششبرخي از کودکان در   این،وجودبا  کنند؛ميستفاده ه از باالي شانا  دست  یک

 شاخة هاي پویاسيستماز دیدگاه ند. نکدودستي نيز استفاده مي يهاپرتابپرتاب زیرشانه و 

وقتي در شرایط پرتاب قرار  ،زیادي در پرتاب نداشته است ، کودکي که تجربة(4-2) يشناختبوم

که نتایج گونههمانشود.  تر سيستم متمایل ميسمت جاذب قوي ، براي رسيدن به ثبات پویا بهگيردمي

دیده در رفتار کودکان    يالگوهاي حرکتي ناهماهنگایم،  بودهشاهد  نيز  اغلب ما  نيز نشان داد و    پژوهش

تالش براي   ةنتيج  ممکن است  کنندبروز ميالگوهاي حرکتي    ي که در اجرايهایتغييرپذیريند.  وشمي

د. ندر سيستم براي رسيدن به ثبات باش  تريقو  جاذبوجود یک    ةیا نشان  قيود  مياندستيابي به تعادل  

اینکه  ة، مشاهد(4-2) بيان شده است انسان پویاي سيستم حرکتي يهايژگیو موردآنچه در اساسبر

دودستي پرتاب شانه یا الگوي  هاي زیرخود از پرتاب ةاولي يهاکوششبرخي از کودکان در برخي از 

که با وضعيت هدف جدید  یيهاتيموقعدر  انکه کودک کردتبيين  گونهنیاتوان مي، انداستفاده کرده

هاي بزرگ هایي با اندازهتوپ یا عموديو افقي  يهاتيوضعگرفتن حلقه در )مثل قرار اندرو شدههروب

پرتاب از  د.ندست یاب يترنظام دیناميکي باثبات که در حرکت پرتاب به اند( در تالش بودهو کوچک

هدف روي زمين   کهيهنگام  انندم  ؛زیر دید افقي استکه هدف در  است  هایي  توضعيمناسب    شانه  ریز

 ة دستمتناسب با انداز کوچک يهاتوپاستفاده از که رسد نظر مي، بهدیگرازطرف پهن شده است.

براي را    هاآن   ةاز باالي شانه شود و انگيز  دست  یکتواند باعث ترغيب کودکان به استفاده از پرتاب  مي

و با درنظرگرفتن  با توجه به آنچه بيان شدکند. کمتر ميدودستي مانند شوت بسکتبال  يهاپرتاب

براي باشد و  انتوپ متناسب با دست کودک ةاندازوقتي که رسد نظر ميبه نتایج حاصل از پژوهش،

از باالي شانه  دست یکالگوي پرتاب نظر گرفته شود، هدفي درراستاي دید افقي کودکان درپرتاب 

 .استالگو براي پرتاب  نیترباثباتو آمدترین کار

در  ،چون انه بيشتر از پرتاب از پایين است؛سرعت در پرتاب از باالي شکه اند نشان داده هاپژوهش

توانند هاي بيشتري ميتوان دست را تاب داد و اندامپرتاب از باالي شانه با دامنة حرکتي بيشتري مي

 کودکان نيز مانند پژوهشگران   شاید.  (19)  گشتاور نيرو براي پرتاب کمک کنند  توليدلحظه به    کیدر  

تر تر مناسبکنند که الگوي پرتاب از باالي شانه براي دقت باالتر، سرعت بيشتر و برد طوالنيکشف مي
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است که کودکان   يذات  ياین امکان نيز وجود دارد که پرتاب از باالي شانه یک الگو  ،دیگرازطرف است.  

ل دست کودکان توان پذیرفت که عمنمي ،شکبيکنند. طول دوران رشد حرکتي آن را کسب ميدر

هایي که در دو وضعيت عمودي و افقي سمت حلقه هاي متفاوت بهبا اندازه یيهابراي پرتاب توپ 

یکي از  است؛ اما این روش جزوکارآمدترین روش براي پرتاب و دستيابي به هدف بوده  ،اندقرارگرفته 

به کردن پرتاب يهاارتدبستاني که هنوز در مهژه براي کودکان پيشیوبه ممکن است؛ يهاحل راه

 ة حرکتي، نتيج  يهاند. از دیدگاه آموزش غيرخطي )اکتشافي( مهارتاو سطح پيشرفته نرسيده  گيديبال

به انتخاب بهترین نتيجه در اجراي فرد تکليف هميشه چند هنگام اجراي قيود مختلف در يريکارگبه

کند که هنگام د ميينيز تأک يشناختف بومرویکرد تحليل تکلي ،راستادرهمين. (20)شود نميمنجر 

اعمال چند قيد روي چند تکليف، باید به نوآموز فرصت داد تا به شکل اکتشافي با الگوهاي مختلف 

 . (21) مناسب را کشف کند يآشنا شود و الگو

یک تکليف  يهايژگیوتوان نمي يآسانبه هاي پویا، بدون داشتن تجربة بسيار زیاداز دیدگاه سيستم

، گریدانيببهعمودي( تعميم داد.  حلقة سمت حلقه افقي( را به تکليفي دیگر )مثل)مثل پرتاب به

 افقي با جاذب مربوط به تکليف حلقة ةانتخاب و توليد مسير پرتاب توپ مناسب براي تکليف حلق

اي خاص . جاذب یک وضعيت، دامنه(22)  نداردارتباطي  است،  عمودي که از قبل به ثبات کافي رسيده  

توان آن را به یک چاهک تشبيه کرد که در آنجا یک ارگانيسم به از پيامدهاي رفتاري است که مي

 باثباتتوان الگوي حرکت سيستمي که به حالت جاذب نمي يآسانبه. (4)رسد ثبات دیناميکي مي

اما سيستمي که در وضعيت جاذب باثبات کم )چاهک   است )چاهک عميق( را تغيير داد؛د رسيده  خو

رو هاي جدید از قيود روبمستعد تغيير است و وقتي در یک تکليف تازه با مجموعه  ،( قرار داردعمقکم

وچک که پرتاب یک توپ کرسد نظر مي، بهدیگرازطرف. ندریناپذاجتنابتغييرات اغلب  ،شودمي

است و ممکن است تر از پرتاب یک توپ بزرگ راحت  بزرگ )نسبت به قطر توپ(سمت یک هدف به

 يهايژگیونتایج حاصل از بررسي . گيري شودباعث ظهور الگوي متفاوتي در اجراي عمل هدف

کند. نتایج مي دیيتأ هاي پویا هاي دیدگاه سيستمبينيالگوي پرتاب این پيش يهامؤلفه سينماتيکي 

وچک بزرگ و ک يهاتوپبراي پرتاب ساله که کودکان پنج تا ششمشخص نشان داد  طوربه پژوهش

 يهامؤلفهترکيبي از با  دست یک ، از الگوهاي پرتاب از باالي شانةعمودي و افقي ةسمت حلقبه

هاي عمودي سمت حلقه شد توپ را به ياز مين يکودکان وقتاند. اوت استفاده کردهسينماتيکي متف

دست خود را بيشتر  زمانهم اند؛خود را باالتر از شانه آورده همواره بازوي  ،گيري و پرتاب کنندهدف

به دست خود را اي کمتري اي و خطي بيشتر، ولي شتاب زاویهاند و سرعت زاویهبه عقب کشيده
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اي دست خود شتاب زاویه به  ،ترکوچک  ةبا انداز یيهاتوپ اند. این کودکان در زمان استفاده از داده

 مؤلفةهاي سينماتيکي مرتبط با ویژگيمهم این بود که بيشترین تغييرات در  یافتة. دادندبيشتري 

با توجه به تفاوت هدف د.  اده بوافتاتفاق    کاري وضعيت قرارگرفتن هدفهم در زمان دست  و آن  ساعد

هاي پژوهش حاضر با یافته، امکان مقایسة نتایج حاضر کاررفته در پژوهشهشناسي بو روش

بينگام و همکاران   (10،  9)ون و همکاران  برتاندازة توپ )  کاريدستآثار    هاهاي قبلي که در آنپژوهش

ميسر نشد.  ،رسي شده بودبر ((11)تغيير ارتفاع هدف توسط چوي و همکاران ( و وضعيت هدف )(8)

در  شدهمشخصبا قيود که دهد نشان مي شدهيبررس يهامؤلفهخصوص اختصاصي پژوهش در ةیافت

بر ، عالوهتوپ اندازةگرفتن هدف و وضعيت قرار يکاردستشناسي پژوهش حاضر و در زمان روش

 .کرد ویژه يتوجهساعد مؤلفة به و بازو، باید  عقببهتاب يهامؤلفه توجه به 

برتري وضعيت   هاپژوهش  اغلب  کمابيشاثرگذار بر عمل است.    قيود فردي  ازجملههاي جنسيتي  تفاوت

کودکان  از باالي شانةدر الگوي پرتاب را نسبت به دخترهاي این سن  دبستانيپيشپسرهاي 

، اسپساتو، (23) 1)براي نمونه، هاردي، کينگ، فارل، مکنوین، و هاولتاند کردهگزارش  يدبستانشيپ 

اتو  اسپس  ردي و همکارانها  ،براي نمونه)  ((25)و همکاران  ، یا فولکز  (24)  2گابارد، والنتيني، و رادیسيل

 هايویژگيکه نتایج پژوهش حاضر نشان داد  ولي (؛(25) و همکارانفولکز  ،(24) و همکاران

پسر  کودکان الگوي پرتاب از باالي شانةدر عقب، بازو و ساعد به تاب يهامؤلفهسينماتيکي مرتبط با 

بين نتایج دليل تفاوت  .  دننسبت به هم ندار  يتوجهقابلتفاوت    ،سالهپنج تا شش  يدبستانشيپ   و دختر

براي ارزیابي پرتاب از ها این است که در این پژوهش یادشده هايهاي پژوهشپژوهش حاضر و یافته

که در مقدمه گونههمان. اندمالک قرار گرفته (14) آزمون رشد حرکتي درشتمعيارهاي  ،باالي شانه

سمت دیوار پرتاب بهمتر با شدت    10/6کودک باید توپ تنيس را از فاصلة  در این آزمون    ،نيز بيان شد

کند. مشخص است که معيار فقط شدت ضربه )توليد بيشترین نيرو( است و دقت در اجراي تکليف  

رتاب هدف )حلقه یا چيز دیگري( اندازة توپ بسيار کوچک و براي پ   ،دیگراهميت چنداني ندارد. ازطرف

پرتاب   هايمؤلفه سيتي در  هاي جنرفتن تفاوتکه دليل ازبين رسد  نظر ميدرنظر گرفته نشده است. به 

توپ   لة پرتاب کمتر، استفاده از اندازةکردن فاص، لحاظسالهدر کودکان سنين پنج و ششاز باالي شانه  

 گرفتن هدفي به شکل حلقه بوده است.و درنظر تربزرگ

که  یيهاتيفعال  درتوپ    ةانداز  يکاردست  ةخصوص نحودر متون تخصصي رشد حرکتي، اطالعاتي در

ولي  است، ارائه شده است؛ شده گنجاندهکردن پرتاب هاآند و در نشوودکان ترتيب داده ميبراي ک

 
1. Hardy, King, Farrell, Macniven, & Howlett 
2. Spessato, Gabbard, Valentini, & Rudisill 



 121                                                                                                  آثار قيود تکليف بر الگوهاي پرتاب کودکان

 

بيان   (26)  1براي نمونه، هرکویتز  کم است؛  هاآن  از  و قابليت استفادهاست    کلي  ازحدشيباین اطالعات  

 تربزرگ ةتر و با اندازسنگين يهاتوپاز  جیتدربهکردن کودکان باید پرتاب يهاتيفعالدر که  کرد

واضح مشخص نشده است. آیا افزایش تدریجي اندازه  طوربه هايکاردستاما هدف این  ؛استفاده شود

است که شرایطي براي کودک هدف این    تنهایا    رد، دقت یا الگوي پرتاب است،و وزن توپ براي بهبود بُ

هاي ز اندازهو تجربي و نينظري مباني  ،همچنين؟ آشنا گرددتوپ هاي مختلف تا با اندازه فراهم شود

ارائة زیربناي نظري و تجربي   برعالوه. نتایج پژوهش حاضر  انده نشدهور ارائمنظاین)معيار( دقيقي براي

کي از نتایج ی کند.قيود بر الگوهاي پرتاب کودکان ارائه مي خصوص آثاررا دراطالعاتي زمينه، دراین

توپ و ارتفاع  اندازة يبدنتيترب يهاکالساین است که معلمان نباید در  هاي پژوهشضمني یافته

یا  بلکه باید ارتفاع یک معيار مطلق درنظر گيرند؛ عنوانبه، گيرندنظر ميراي پرتاب درکه برا اهدافي 

جسماني   يهاتفاوتتا    ابعاد بدني او انتخاب کنند  برحسبمناسب کودک را  و قطر توپ  هدف    وضعيت

این کردن ، لحاظزیاد باشد اگر تعداد کودکان در کالس ،شکيبد. نموجود بين کودکان کنترل شو

هاي پژوهش ارائه توان با توجه به یافتهکردن دشوار است. راهکاري که ميویژگي براي فعاليت پرتاب

( براي یک گروه سني امتکف دست یا ق ةانداز انندماین است که ميانگين ابعاد جسماني ) ،دکر

الگوهاي پرتاب مختلف را تجربه تا  ت داد  فرصباید به کودکان    ،باشد. همچنين  ي مناسبتواند معيارمي

کودکان قادرند خواص پویاي سيستم حرکتي که رسد نظر ميبه، هاي پژوهشبا توجه به یافتهکنند. 

کردن برگزینند. الگوي مناسبي براي پرتاب سرعتبه هايژگیوخود را درک کنند و با توجه به این 

دست کودک متناسب باشد )نسبتي  توپ با اندازة ةنظر داشته باشند که وقتي اندازمعلمان باید در

قرار راستاي دید افقي کودک  درو    امتسه برابر ق  باًیتقراي  در فاصلهداشته باشد( و هدف   2/1کمتر از  

 است.باالي شانه یک جاذب براي تکليف پرتاب از  دست یکداشته باشد، الگوي پرتاب 

هاي پژوهش دبستاني بررسي شد. یافتهآثار قيود بر الگوي پرتاب کودکان پيش ،در پژوهش حاضر

توان نمي ،شک. بيکرد دیيتأ ترجيحي را   مزایاي آموزشي استفاده از قيود براي توليد حرکات مطلوب/

هاي تجربي و دستکاريجة شرایط آزمایشي يدرنتها را آن کودکانکه  حرکتي يهاپاسخآن دسته از 

اي هيچ دستورالعمل ویژه ؛ زیرا،مهارت پرتاب دانست الگويترین اثربخش دهنداز خود نشان مي

کودکان قادر  در طرح پژوهش شدهفراهماما با شرایط  هاي حرکتي کودکان داده نشد؛پاسخ مورددر

هاي خود را آن پاسخ اساسبرقيود ساختاري تشخيص دهند و  عنوانبه فيزیکي را يهايژگیوبودند 

، بسيار مهم فيزیکي باشند يهايژگیواي از . استفاده از تکاليفي که مجهز به مجموعه تعدیل کنند

 
1. Herkowitz 
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براي  يبدنتيتربهاي تربيتي کالس شود. ساختار کالس -باعث ارتقاي توان آموزشي توانداست و مي

و مثبت حرکات اني باید طوري طراحي شود تا به کودک کمک کند به شکل فعال  دبستکودکان پيش

مربي به او  کودک به آنچه يهاحرکتتلف را کشف و تجربه کند. کالس فعال جایي است که مخ

نقش مربي طراحي فعال باید ( محدود و منحصر نشود. در کالس است شده داده)آموزش  گوید،مي

براي و اکتشاف شرایط اجرا و ایجاد شرایط تجربه  کنندةليتسهمربي و نيز باشد تکاليف حرکتي 

 . باشدکودکان 

 هايبازپرتاب توپ در   ،نمونه  يکردن )برا( که کودکان در آن عمل پرتابشناختي)بوم  يعيط طبیشرا

مختلف را  يهابا اندازه یيهاتوپ که  ن استیمستلزم ا ،کننديمختلف( را تجربه م يهاورزشا ی

 يهاورزشت متفاوت پرتاب کنند. کاربرد مهارت پرتاب براي کودکان در  يدر وضع  یيهاهدفسمت  به

حتي  اما ؛است يتوپ يهايبازاسبابا استفاده در برخي از ی بالسيقدرتي مانند هندبال، بسکتبال، ب

هدف  وضعيت یا گيري مهم است و موقعيتاي از دقت در هدفحرکتي نيز درجه  يهاتيفعالدر این 

مانند هندبال، بسکتبال   یيهاورزشدر   ،نمونه  يبرا  خود قرار دهد؛  ريتأثتواند الگوي پرتاب را تحتمي

ل در هندبا  ،نمونه  يمتفاوت )برا  یيهاسمت هدفمختلف به  يهابا اندازه  يیهاتوپبال، پرتاب با  سيب  و

  ي ر يقرارگتوپ و وضعيت    ةانداز  ،در این پژوهششود.  ي( اجرا ميافق  و در بسکتبال حلقة  يعمود  ةدرواز

الگوهاي   روياین تغييرات    ةنتيجو    ندتکليف تغيير داده شد  يهايژگیورتبط با  مدو قيد    عنوانبههدف  

ي افق دید کمّ صورتبهتوجه به این متغيرها طبق نتایج پژوهش حاضر، شد. کودکان بررسي حرکت 

در آموزش   هاو کاربرد آنهاي حرکتي پایه ر اجراي مهارت نقش قيود تکليف دبراي بررسي را ي اتازه

ند براي پژوهشگران توانمي  این پژوهش  دستاوردهاي.  کندميفراهم    ،حرکتي براي کودکان  يهامهارت

اعتبار مفاهيم اصلي  ،طرفکیازد. نجالب باش يبدنتيتربرشد حرکتي و مربيان و معلمان  حيطة

ي متغيرهاقيود و ي به کمّوجه با ت ،دیگرازطرف هاي پویا در رشد حرکتي آزمون شد. دیدگاه سيستم

فراهم شد. از پایه حرکتي هاي براي بررسي مهارت متفاوتيدید  زاویة ،اثرگذار بر الگوهاي حرکتي

کردن در ي تغيير شرایط اجراي تکليف پرتابراهنمایي برا عنوانبهتوان مي پژوهش دستاوردهاي

تثبيت قيود مرتبط با یا    تغييرطریق  ازمشخص شد    کهشکلکرد؛ بدیناستفاده   يبدنتيتربهاي  کالس

 يهامهارت برخي از  يهااي براي آموزش و ارتقاي الگوشرایط بهينه توان مي تکليف، فرد و محيط

وضعيت کردن  لحاظا  بکه  رسد  نظر ميهبهمچنين،  د.  کرفراهم  کردن(  ، پرتابخاص  طوربه)حرکتي پایه  

 بخشيد.   پرتابي کودکان را تعدیل کرد و ارتقا  يهامهارتهاي ارزیابي  توان شاخصبو اندازة توپ  هدف  

 دامنة و در دیگر الگوهاي حرکتي  هايتغييرپذیريبر را گر قيود توان آثار دیهاي آینده ميدر پژوهش

 .بررسي کردرا  همچنين آثار تعاملي قيود و تري از کودکانسني وسيع
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 ي تشکر و قدردان
ند. کنتشکر  کننده در این پژوهششرکتکودکان دانند از تمامي خود مي ةندگان وظيفـنویس

دانشگاه اصفهان  يدبستانشيپ و  مهدکودکمدیریت  ةارزندهاي و همکاري هااز کمک  ،همچنين
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Abstract 
In this investigation, the throwing patterns variations of children were examined 

as the resultants of changing in task constraints. A total of 24 children (12 males 

and 12 females), aged 5 and 6 years old voluntarily participated in the study. The 

manipulation of task constrains was done via changes in target orientations 

(horizontal vs. vertical hoops) and ball sizes (6 cm vs. 12 cm diameters) and were 

considered as the main constraints. The observable throwing patterns of children 

were evaluated, and the kinematic changes of the components of their preferred 

throwing pattern were analyzed. Though, transitions from two- to one-hand 

throws and switching from underhand to overhand one-hand throws were 

observed in the first few trials (mostly in throwing the bigger balls), yet, the 

preferred pattern was found to be one-hand overhand throwing. The kinematic 

analysis revealed the existence of sensitivity of the backswing, forearm, and upper 

arm components of overhand one-hand throwing pattern toward the imposed task 

constrains. It was also found that most changes took place in the kinematic 

properties related to the forearm component. The findings represent some 

empirical evidences for dynamical systems theory to explain changes of 

movement patterns in motor development. We discussed the potential advantages 

using constraints for appropriate skill acquisition processes in physical education 

settings.  
 

Keywords: Constrains, Dynamic Systems Theory, Motor Development, 

Throwing Patterns 
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