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  نتونیبدم بلند سیسروعملکرد  در برجسته مهارتتعیین 

 3واعظ موسوي سید محمدکاظمدکتر، 2جابري مقدم علی اکبردکتر ، 1عبدالشاهی مریمدکتر

  چکیده

کـه ایـن  بوجـود آمـده اسـت مهـارت برجسـتههنگامی کـه اجـراي یـک عمـل از یـک طبقـۀ اعمـال داراي برتـري مـی شـود  :هدفو  مقدمه

بررسـی ظهـور  ،هـدف پـژوهش .نتیجـه میـزان انبـوهی از تمـرینِ آن عمـل خـاص مـی باشـددر ، اعمال آن طبقـه اجرا نسبت به بقیه در برتري

  بود. بدمینتوندر  یینایب نهیزم هیفرضبازآزمایی  و مهارت برجسته

در سه سطح مهارت (خبره،  شهر تهران با استفاده از بازیکنان بدمینتون بوده کههمبستگی  -این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی :شناسیروش

، میانگین نفر 10هرگروهها (آزمودنی .انجام شد )زمینِ بدون خطوطدو شرایط محیطی (زمین معمولی و  با بلندسرویس تکلیف  وتجربه) ماهر، کم

(  فاکس و اسکات با استفاده از آزمون استاندارد متري از تور) 5/4، 4، 5/3، 3، 5/2نقطه پارامتري ( 5سرویس را از 100تعداد ) 13/23 ± 85/3 سنی

، تک نمونه اي  tاسمیرنوف،  -(آزمون هاي کالموگروف آمار استنباطیهاي  از روش اجرا کردند. هر یک از شرایط محیطیدر )  1959 فرنچ و اسکات

  .) به منظور تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شدیکطرفه ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس

(زمـین  متـري 3دقتِ گروه ماهر در نقطـه  دیده نشد اما تجربهگروه خبره و کمدر اجراي  برجسته مهارت دادنشان  تحلیل رگرسیون نتایج :هایافته

  ). > 0p/ 05( باالتر بود رگرسیون معادله بینیپیشداري از بطور معنی معمولی)

بوجود آمده از  ۀمهارت برجستاین اما  متري از تور بودند. 3در نقطه  مهارت برجستهداراي گروه ماهر در زمین معمولی  :نتیجه گیريبحث و  

  .بوداز فرضیه زمینه بینایی حمایتی  کهاز بین رفت  (زمین بدون خطوط) بینایی حذف نشانه هايتمرین در این نقطه، هنگام 

  

   .طرحواره، اختصاصی بودن تمرین نظریه سرویس بلند بدمینتون، کنترل حرکتی، مهارت برجسته،واژگان کلیدي: 
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  مقدمه

 ، فرضیهبعنوان مثال  .سالهاست که مورد حمایت تحقیقات فراوان قرار گرفته است عمومی بودن و اختصاصی بودنِ مهارتهاي حرکتیهاي  دیدگاه

اما  .مورد حمایت قرار گرفته اند )4( تمرین در زمینه اختصاصی بودنِ  )1971(آدامز  2تئوري حلقه بسته  و ) 3،2، 1( هنري 1اختصاصی حرکتی توانایی

براي یک خاص هستند که میزان زیاد تمرین منجر به یک بازنمایی حافظه اي دیدگاه عمومی بودن بیشتر تئوري هاي یادگیري حرکتی بر اساس 

 برطرحواره را درمورد مهارتهاي مجرد ارائه داد،  نظریهاشمیت  ) است.6، 5طرحواره اشمیت ( نظریه، آنهاطبقه خاص از اعمال می شود. مهمترین 

 که) ینسب يزمانبند مثل( ریناپذ رییتغ وجوه که شوند یم داده شینما) GMP( واحد ییبازنما کی لهیبوس یحرکت يها مهارت از طبقه کی آن طبق

 بندرت یحرکت کنترل يها يتئور در آشکار يتضادها رسد یم نظر به ).7( ندشویم رهیذخدر این بازنمایی  هستند، حرکت داتیتول کننده کنترل

 شوند دهید کسانی یحرکت يالگو کی در عمومی و اختصاصی بودن اثر هردو اگر افتد یم یاتفاق چه بعنوان مثال .اند گرفته قرار توجه و بحث مورد

جدیدي در سالهاي اخیر موضوع  ؟)8( رندیگ یم قرار طبقه کی انیم در دارند، کسانی یکل يا حافظه ساختار کی که یحرکت يمهارتها همه ایآ ؟)7(

  در این زمینه به خود اختصاص داده است.  ی راتحت عنوان اثر مهارت برجسته تحقیقات

بدلیل اینکه موقعیت خاصی  -این موضوع پیشنهاد کردند هنگامی که یک عضو از یک طبقه  ) براي آزمایش2005ِ( 3اشمیت، لی و یانگ ،یچک     

 با را طرحواره هینظر يها ینیب شیپ پژوهشی با آنها .)9( دگرداراي خصوصیات ویژه اي می به میزان بیش از حدي تمرین شود، د - در گروه دارد 

 کنانیباز .بودند داده انجام را آزاد پرتاب بار هزاران قبالً ها یآزمودن. دادند قرار شیآزما مورد بسکتبال  یدانشگاه يمهایت ماهر کنانیباز  از استفاده

 انجام میمستق خط کی در) يمتر 57/4 فاصله در آزاد پرتاب( حلقه از يمتر 40/6و 79/5 ،18/5 ،57/4 ،96/3 ،35/3، 74/2 فواصل در را ثابت شوت

 وجود یمنف بیش با ونیرگرس خط کی حلقه از فاصله و شوتها تیموفق نیب شدیم ینبیشیپ روین يریپذ رییتغ اصول و طرحواره هینظر طبق. ندداد

 ونیرگرس خط بینیپیش به نسبت يدار یمعن بطور)  يمتر 5/4 فاصله( یپنالت پرتاب خط در ثابت شوت دقت که داد نشان جینتا ).9( باشد داشته

 هینظر یده تیعموم يبرا یشکست نیا و )10( شد شتریب بود، کرده ینیب شیپ طرحواره هینظر که آنچه از اجرا دقت که یمعن نیبد. بود باالتر

 را آمد، بوجود) ثابت شوت( مهارتها از یعموم اریبس ياجرا ییتوانا از طبقه کی انیم در که) آزاد پرتاب( یاختصاص اریبس نمونه نیا آنها .بود طرحواره

  ).7( است طرحواره يتئور مثل یحرکت کنترل يها يتئور يبرا تیاهم با و یواقع لهأمس کی نیا دند،ینام 4مهارت برجسته

 از یعمـوم ۀطبقـ کیـ نیبـ در یخاصـ تیـموقع و شـود یمـ حاصـل مهارت آن نیتمر انبوه زانیم جهینت در که است یمهارت برجسته مهارت     

 در کـه کرد اظهار) 2003( تیاشم ).10( است شده زیمتما طبقه آن يمهارتها ۀیبق به نسبت شیباال ياجرا ییتوانا لهیبوس که دارد یحرکت يمهارتها

 74/2  دامنـه در مهـارت طبقـه کی از یمعمول عضو کی نقطه نیا در اجرا و ی شودم ادگرفتهی يبفرد منحصر يزهایچ نیتمر طول در یپنالت نقطه

 نیا احتمال کیالف)  دادند ارائه متفاوت هیتوج دو برجسته مهارت ییبنا ریز يها سمیمکان یافتنِ يبرا )2008کیچ و همکاران (. ستین يمتر 40/6تا

 نیـا يبـرا را )چـرخش ه،یزاو سرعت،( 5فرایند اختصاصی کردن پارامتر مهارت، طبقه کی انیم در خاص ۀفاصل کی در نیتمر انبوه زانیم که است

 درون بفرد منحصر ییِنایب نهیزم کی که است نیا گرید احتمالب)  .دندینام 6پارامترهاي یادگرفته شده که فرضیه دهد یم توسعه بفرد منحصر ۀنمون

البته این محققان در توضیح این دو فرضیه  ).7( دندینام 7فرضیه زمینه بینایی آنرا که است شده يجاساز ،برجسته مهارت يبرا شده ادگرفتهی ییِبازنما

 هرکـدام. است اندك اریبس برجسته مهارت اثر درباره موجود فقط به همین مقدار بسنده کرده اند زیرا آنها را با شک و تردید ارائه داده اند.پژوهشهاي

 ناهمکـار و چیکـ مثـال بطـور. کننـد نییتع مهارت نوع نیا آمدن بوجود در را آنها اثر زانیم ،ییرهایمتغ يرگیاندازه با اندکرده یسع پژوهشها نیا از

. نداشت فواصل هیبق به نسبت يبرتر چیه یپنالت نقطه در اجرا که داد نشان جینتا و کردند شیآزما یقبل فواصل همان در زین را یپرش شوت) 2005(

 اطالعـات که دادند نشان بسکتبالن یزم و حذف خطوطِ پوشاندن باسپس .  بود نشده نیتمر ادیز خاص، نقطه کی در یذات بطور شوت نوع نیا رایز

 ییِنـایب اطالعات که گرفتند جهینت حلقه به نسبت یینایب هیزاو رییتغ با) 2008(  ناهمکار و چیک درادامه. ندارد برجسته مهارت دیتول در يریتأث یینایب

نـایی حمایـت یاز فرضـیه زمینـه ب کـه سـتین گذار اثر عامل پارامتر شدن یاختصاص یول دارد دخالت برجسته مهارت کنترل در حلقه هیزاو از حاصل

و  بـنفس اعتمـاد یِشـناخت ریـمتغ يرگیـانـدازه   بـا و دادنـد نشـان سـبالیب در را برجسـته مهارت) 2009(  8سیمون و همکاران آن بدنبال.  کردند

 توپ وزن پارامترِ در رییتغ با) 2010( 10برسلین و همکاران. ندارد برجسته مهارت آمدن بوجود در ینقش ،بنفس اعتماد که گرفتند جهینت 9مديآخودکار

 برنامـه بـا یتفـاوت برجسـته مهـارت یحرکت برنامه که دادند نشان یکینماتیک يرگیاندازه با زین و کردند تیحما پارامترها شدن یاختصاص ۀیفرض از

روي افـراد مبتـدي نتیجـه  شوت ثابت بسـکتبال ) با انجام تمرین ثابت و متغیر2012برسلین و همکاران ( .ندارد طبقه همان يمهارتها گرید یحرکت

 کوتـاه سیسـرو روي مهارت  در پژوهشی )2013( عبدالشاهی و همکاران تینها در ودر پیدایش مهارت برجسته موثر است گرفتند که تمرین ثابت 

 

1. Specificity of motor abilities hypothesis 
2. Closed-loop theory 
3 . Keetch, Schmidt, Lee & Young. 
4. Especial skill 
5. Parameter- specification process  
6. Learned parameter hypothesis    
7. Visual-context hypothesis    
8. Simons, J. P., Wilson, J., Wilson, G., & Theall, S. 
9. Self-efficacy 
10. Breslin, et. all 
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نشـانه عدم حضور  هنگام در کهسال) نشان دادند  7مهارت برجسته را در آزمودنی هاي ماهر (با میانگین سابقه تمرینی  اثر بدمینتون، ظهور هند بک

    .)11( شد تیحما یینایب نهیزم هیفرض از واین اثر بوجود نیامد هاي بینایی با حذف خطوط زمین، 

 به نسبت اجرا يبرتر نیا که شود یم يبرتر يدارا اعمال طبقۀ کی از عمل کی ياجرا که برجسته هنگامی بوجود می آیدبنابراین یک مهارت      

 دایپ در اندك یقیتحق مداركو  متضاد جینتا وجود علت به). 12، 8،10(باشد یم خاص عمل آن نِیتمر از یانبوه زانیم جهینت ،اعضاي آن طبقه هیبق

 بسـکتبال آزاد پرتاب در برجسته مهارت آمدن بوجود ایآ نکهیا .است مانده یباق هنوز یاساس سؤال چند برجسته، مهارت ییبنا ریز يزمهایمکان کردن

 تـر کیـنزد برجسـته يمهارتهـا یاصـل ییربنایز يزمهایمکان به تواند یم باال يها هیفرض از کیکدام داد؟ میتعم زین گرید يمهارتها به توان یم را

    دارد؟ برجسته مهارت شیدایپ در يریتأث چه مهارت سطح باشد؟

. بـود )مـاهر اریبسـ( خبـره کنـانیباز از اسـتفاده بـا نتونیبدم ورزشسرویس بلند  مهارت در برجسته مهارت افتنی پژوهش نیا انجام از اول هدف  

 مهـارت یِاحتمال شیدایپ در نیتمر زمان مدت ریتأث یبررس هدف، که شدند آزمون زین تجربه کم و ماهر مهارتِ سطح دو در گر،ید دوگروه نیهمچن

 نیتمر نتونیبدم نیزم از خاص منطقه کی در شهیهم بلند سیسرو چون که بود نیا بر فرض پژوهش نیا در .بود نتونیبدمبلند  سیسرو در برجسته

 کرده نیتمر یانبوه زانیم آنجا در که داشته باشند ژهیو و مخصوص نقطه کی خود، يها سیسرو انجام يبرا کنانیباز ممکن است شود یم اجرا و

 هیفرضـ بازآزمـایی جهت نیز یشیآزما، هدف دوم .است شده کسب برجسته مهارت کی نقطه آن در احتماالً و دارند نقطه آن در را اجرا نیبهتر و اند

در . شـد انجام) آورند بوجود یقانون فیتکل از یواضح ییشناسا بود ممکن کهخطوط زمین بدمینتون ( يا نهیزم يها نشانه حذف لهیبوس یینایب نهیزم

   .گرفت صورت ،یده ازیامت جهت استاندارد يآزمونها خطوط  حضور با فقط ،يباز یقانون يها یکش خط بدون ینیزم در مهارت ياجراآزمایش دوم، 

  

  شناسیروش 

 سیسرو شدة نیتمر اریبس فیتکل در برجسته مهارت اثر یافتن: اول بخش. بود بخشدو  و داراي یهمبستگ -یفیتوص تحقیقات نوع از پژوهش این

 یینایب نهیزم هیفرض ییبازآزما: دوم بخش . بود) تجربه کم ماهر، خبره،( مهارت سطح سه ی هایی باآزمودن توسط يپارامتر نقطه 5 در نتونیبدم بلند

 نتونیبدم نیزم در يا نهیزم و یینایب يها نشانه نجایا درد مآخواهد  بوجود زین یینایب يها نشانه حضور عدم در برجسته مهارت اثر ایآ یعنی بود) 15(

  . شد حذف

 اساس بر تحقیق نمونۀ تعداد  .بود) تجربه کم ماهر، خبره،( مهارت متفاوت سطح سه با نفره 10 یآزمودن گروه سه يدارا حاضر پژوهشآزمودنیها: 

بینایی سـالم داشـتند و از اهـداف  بودند، دست راست یهمگ کهگردید  تعیین تصادفی بصورت نفر 10 گروه هر در) 15،9( مشابه تحقیقات اطالعات

          کشـور یملـ میتـ عضـو کـه 1خبـره افـراد گردیـد. انتخاب اینگونه پژوهش نیا اهداف به توجه با آزمودنی ها مهارت سطح سه پژوهش آگاه نبودند.

 سال 7از شیب یول نبودند کشور یمل میت عضو )تجربه با( 2ماهر افراد .)1( شتنددا نتونیبدم ورزش در يا حرفه نیتمر سابقه سال 12از شیب و بودند

 يمبتـد )یآموزشـ( 3تجربـه کـم افراد .)7،10(و عضو یکی از تیمهاي لیگ بدمینتون ایران بودند  داشتند نتونیبدم ورزش در يا حرفه نیتمر سابقه

در سالن بدمینتون مجموعه ورزشی شهید شیرودي  خود فراغت اوقات در ند وداشت نتونیبدم ورزش در یاپیپ و مرتب نیتمر سال 3 حدود یول نبودند

  .)13تهران تمرین می کردند (

تعداد سـاعات تمـرین در هفتـه،  سن، قد، وزن، سابقه تمرین،( یشخص اطالعات يآور گرد براي هایی پرسشنامه ابتدا: اطالعات گردآوري ابزار

 ی هـايآزمـودن ياجرا بودنِ سطح هم از نانیاطم يراب .شد داده آزمودنیها از یک هر به) بدنی، عضو تیم ملی یا باشگاهی بودن،کسب مقامها آسیب

 داد انجام )51/0آن ییروا و 81/0 حدود ییایپا( 4پول بلند سیسرو استاندارد آزمون از استفاده با اي ضربه 10 آزمون شیپ کی فرد هر ابتدا گروه، هر

 بدمینتون بلند سرویس براي)  1959 فرنچ و اسکات(  فاکس و اسکات استاندارد آزمون از آزمودنیها عملکرد امتیاز آوردن دست به جهت سپس ). 14(

 ی باشدم 54/0 آن ییروا و 70/0 ییایپا. است فیحر نیزم يانتها تا ،یآزمودن بلند سیسرو انجام ییتوانا يرگی اندازه آزمون نیا هدف شد، استفاده

)14(.  

 یقانون يها یکش خط بدون ینیزم در ابتدا آزمون رند،ینگ ادی یمعمول نیزم در را يپارامتر يعالمتها يجا ی هاآزمودن نکهیا منظور به: اجراروش 

 انجام یمعمول نیزم در آزمایش سپسو  گرفت صورت ،یده ازیامت جهت استاندارد يآزمونها خطوط  حضور با فقط و  )دهیپوش نیزم اصطالحاً(ي باز

 از يمتر 5/4 ،4 ،5/3 ،3 ،5/2 فواصل در يپارامتر نقطه 5 در را بلند سیسرو ها یآزمودن ،برجسته مهارت افتنی جهت در هر دو بخشِ آزمایش، .شد

  .کردند اجرا ،بود شده يعالمتگذار نیزم وسط خط کنار در راست مهین در تور

 ،)ضـربه 20 نقطه هر جمعاً( شد اجرا ضربه 5 نقطه هر در که بود ییتا 5 بلوك  5 يدارا ست هر. شد انجام ییتا 25 ست 4 در ،هر بخش از آزمایش

شـبیه پژوهشـهاي  کـه بود یتصادف بطور بلوکها ياجرا بیترت. شد انجام دیگر روز در  دومبخش  و روز کی در اول بخش ،بخش هر در ضربه 100

 

1. Expert 
2. Skilled 
3. Less-experience 
4. pool's long serve Test 
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 ها یآزمودن همه يبرا که شد یم خوانده  A, C, E, B, Dبیترت نیبد آزمونگر توسط و شده مشخص قبل از ،)8،10،7،26انجام شده در این زمینه (

  .شد یم داده يا قهیدق 3 استراحت فاصله ست هر نیب .بود کسانی

 شیپ و اجرا ارتباطِ نییتع يبرا ی پیرسونهمبستگ ضریب و خطی ونیرگرس يِآمار يآزمونها ها داده لیتحل و تجزیه يبرا روش تحلیل داده ها:

ابتدا براي هر شـرکت  .قرارگرفت استفاده مورد %5 خطاي میزان و %95 اطمینان سطح با ،یک نمونه اي  t آزمون و مسافت پارامتر پنج در اجرا ینبی

ي بـراي هـر گـروه پـارامتر نقطه پنج و سپس معادله رگرسیون خطیِ میانگین اجرا در تعیین کننده میانگین اجرا در پنج نقطه پارامتري بطور جداگانه

، استفاده شد. سپس نمرات پیش بینـی شـده بـا میـانگین جداگانه بطور نقطه هر دری براي پیش بینی اجرا خط ونیرگرس معادلهاین  محاسبه شد. از

  ).10( یسه شدیک نمونه اي مقا tاجراي واقعی افراد با استفاده از آزمون 

  

  یافته ها

  ارائه داده شده است. ي تکمیل  شده توسط آزمودنیها در جدول زیربرخی اطالعات بدست آمده از پرسشنامه هااطالعات جمعیت شناسی. 

  

  یآزمودن گروه سه و سابقه تمرین وزن ، قد سن، میانگینِ به مربوط اطالعات. )1( جدول

  تعداد  
n  

  سن
Mean ±  S.D  

  قد
Mean ±  S.D  

  وزن
Mean ±  S.D  

  )سابقه تمرین (سال

Mean ±  S.D  

  50/12± 75/2  40/75± 83/8  60/180± 69/4  80/23± 41/4  10  گروه خبره

  30/8± 94/0  90/78± 32/10  10/179± 93/4  60/25± 85/4  10  گروه ماهر

   3±  47/0  80/67± 58/8  70/178± 27/10  20± 30/2  10  گروه کم تجربه

  

  زمین معمولی نتایج آزمایش در

بنـابراین امکـان  .رددانـ وجود يپارامتر پنجگانه نقاط و هایآزمودن عملکردمیانگین  نیب يدار یمعن ارتباط ، نشان داد خبره گروه در ونیرگرس تحلیل

  . )2 جدول( نبود شده ینیب شیپتعیین معادله رگرسیون و مقایسه اجراي واقعی و اجراي 

وجود داشت که معادله رگرسیون محاسبه شد.  يپارامتر پنجگانه نقاط و هایآزمودن عملکرد نیانگیم نیب منفی دار یمعن ارتباط ماهردر گروه افراد      

 ونیرگرسـ معادله توسط شده ینبی شیپ نیانگیممشاهده شد که  ، افراد یواقع ياجرا نیانگیم باتوسط معادله  شده ینیب شیپ نمرات سهیمقا از پس

 این اختالف به لحاظ آماري معنـی دار بـود. است بوده 72/2 نقطه نیا در افراد یواقع ياجرا نیانگیم کهیصورت در باشد دیبا 41/2 ،متري 3 نقطه در

)045/0= p ( ، نیبنابرا ) شیپـ نیانگیـمهمچنـین  .شـود یم مشاهده برجسته مهارت کی از تور متري 3 نقطه در )2005مطابق با کیچ و همکاران 

 نیـا. اسـت بـوده 34/2 نقطـه نیـا در افـراد یواقع ياجرا نیانگیم کهیصورت در بود 63/2 زین متري 5/2 نقطه در ونیرگرس معادله توسط شده ینبی

  .)1نمودار(  به لحاظ آماري معنی دار بود )p= 029/0( اختالف

 ياجرا سهیمقا از پس .دارد وجود مسافت پارامتر و اجرا نیانگیم نیبی منف ی دارمعن ارتباط کی داد نشان نیز کم تجربهدر گروه  ونیرگرس تحلیل     

 از نقـاط از چکـدامیه یِواقعـ ياجرا نیانگیم که شد مشاهده جداگانه، بطور نقطه هر در افراد یواقع ياجرا و ونیرگرس معادله توسط شده ینبی شیپ

  .)2(جدول  نبود شتریب ونیرگرس معادله توسط شده ینبی شیپ نیانگیم

  

  پارامتري پنجگانه و نقاط در زمین معمولی  آزمودنیهاسرویس بلند . نتایج رگرسیون ارتباط بین عملکرد )2(جدول 

 R² F B Beta t Sig  آزمودنی  پیش بین  مالك

عملکرد 

آزمودنیها در 

  زمین معمولی

  

  پارامتر فاصله

  150/0  - 46/1  - 20/0  - 14/0  13/2  04/0  گروه خبره

  002/0  - 30/3  - 43/0  - 30/0  93/10  18/0  گروه ماهر

  004/0  - 98/2  - 39/0  - 31/0  89/8  15/0  گروه کم تجربه

  



 123تعیین مهارت برجسته در عملکرد سرویس بلند بدمینتون  

  
  مسافت پارامتر به توجه با یمعمول نیزم درگروه ماهر  بلند سیسرو ياجرا نیانگیم .)1( نمودار

اجراي واقعی نقاط :          متري 3و 5/2: اجراي واقعی نقطۀ              متري 3و5/2بینی شده نقطۀ : اجراي پیش  

  

  پوشیده نیزم در شیآزما جینتا

 امکـان نیبنـابرا. اردنـد وجود يپارامتر پنجگانه نقاط و هایآزمودن عملکرد نیانگیم نیب يدار یمعن ارتباط ، داد نشان خبره گروه در ونیرگرس تحلیل

 نیانگیـمولی  شتاما در گروه ماهر این ارتباط هنوز وجود دا ).3 جدول( نبود شده ینیب شیپ ياجرا و یواقع ياجرا سهیمقا و ونیرگرس معادله نییتع

 اجـراي بنـابراین مهـارت برجسـته در شتندا يدار یمعن اختالف ونیرگرس معادله توسط شده ینیب شیپ نیانگیم با نقاط از چکدامیه یِواقع ياجرا

 مسـافت پـارامتر و اجـرا نیانگیم نیب یمنف دار یمعن ارتباط کی داد نشان زین تجربه کم گروه در ونیرگرس تحلیل زمین پوشیده بوجود نیامده است.

 نیانگیـم کـه شـد مشاهده جداگانه، بطور نقطه هر در افراد یواقع ياجرا و ونیرگرس معادله توسط شده ینیب شیپ ياجرا سهیمقا از پس. دارد وجود

  ).3 جدول( نبود شتریب ونیرگرس معادله توسط شده ینیب شیپ نیانگیم از نقاط از چکدامیه یِواقع ياجرا

  

  يپارامتر پنجگانه نقاط و در زمین پوشیده هایآزمودن سرویس بلند عملکرد نیب ارتباط ونیرگرس جینتا. )3( جدول

 R² F B Beta t Sig  یآزمودن  نیب شیپ  مالك

ــــــرد  عملک

ــایآزمودن  در ه

  پوشیده نیزم

  

  فاصله پارامتر

  09/0  -73/1  -24/0  -16/0  3  05/0  خبره گروه

  031/0  -22/2  -30/0  -22/0  93/4  09/0  ماهر گروه

  000/0  -81/4  -57/0  -40/0  15/23  32/0  تجربه کم گروه

  

  بحث و نتیجه گیري

 ورزش از سرویس بلند شدة نیتمر اریبس فیتکل در) 2005 همکاران، و چیکمطالعه  در بسکتبال از ریغ( برجسته مهارت افتنی صدد در پژوهش نیا

 مدت ریتأث یبررس هدف، که شدند آزمون زین تجربه کم و ماهر مهارتِ سطح دو در گر،ید دوگروه نیهمچن. بود خبره کنانیباز از استفاده با نتونیبدم

 پرداخته یآزمودن گروه سه همان در یینایب نهیزم هیفرض ییبازآزما به سپس. بود تکلیف مورد نظر در برجسته مهارت یِاحتمال شیدایپ در نیتمر زمان

 دارد مهارتها يریادگی بودن یعموم بر دیتاک که بود) 1975(  تیاشم طرحواره هینظر در آمده بوجود چالش یبررس پژوهشاین  انجام از هدف .شد

توسط کیچ و همکاران اولین بار این چالش  .شود یم اعمال از خاص طبقه کی يبرا يا حافظه خاص ییبازنما کی به منجراد یز نِیتمر زانیم یعنی

 رییتغ قانونو  بودن یعموم هینظر از خود، طبقه انیم درباالیش  اریبس ياجرا لیبدل برجسته مهارت .شد معرفی اثر مهارت برجستهبه نام ) 2005(

   .ی کندنم يرویپ روین يریپذ

 پنجگانه نقاط و هایآزمودن عملکرد نیب يدار یمعن ارتباط خبره گروه ی هايآزمودن ياجرا در داد نشان واضح بطور زمین معمولی در آزمون جینتا     

همچنین در گروه نظریه طرحواره اشمیت پیروي نکرد. از  خبره گروه هاي افتهیبنابراین . نشد مشاهده برجسته مهارت نداشت پس وجود يپارامتر

 از داشت اما مهارت برجسته مشاهده نشد. بنابراین وجود مسافت پارامتر و اجرا نیانگیم نیب یمنف دار یمعن ارتباط کی کم تجربهسوم یعنی گروه 



124   94نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی/ سال یازدهم/ شماره بیست و یکم/ بهار و تابستان پژوهش 

 اصول که همانگونه و بود یمنف بیش با ونیرگرس خط يدارا نقطه 5 در اجرا نیانگیم . زیراکرد تیحما بودن یعموم دگاهید و طرحواره هینظر

نتایج گروه ). 15( ابدی یم شیافزا زین اجرا ییفضا يخطا و کمتر اجرا دقت ابد،ی یم شیافزا مسافت پارامتر هرچه ی کند،م اشاره روین يریرپذییتغ

 و نیبرسل ؛2009همکاران و مونیس،  2008 ،2005 همکارن و چیکهمچون مهارت برجسته ظهور تحقیقات انجام شده در  از ،خبره و گروه کم تجربه

) در سرویس کوتاه بدمینتون 2013پیروي نکرد و با نتایج پژوهش عبدالشاهی و همکاران ( ،2011 و همکاران، نبوي نیک ، 2010 و 2012  همکاران

  همخوانی داشت.

 توسط که بود یزيچ آن از باالتر اریبس نقطه، نیا در اجرا یعنی بودند برجسته مهارت يدارا متري از تور 3  نقطه در ماهر گروه ی هايآزمودناما      

 .بود کمتر بود شده ینبی شیپ ونیرگرس خط توسط آنچه از يدار یمعن بطور متري 5/2  نقطه در اجرا همچنین .بود شده ینبی شیپ ونیرگرس خط

 ژهیو یحرکت کنترل يبرتر کی يدارا که ی کندم دیتول را یمهارت ،يپارامتر نقطۀ نیا در خاص نِیتمر سالها که کنند یم انیب ماهر گروه هاي افتهی

  ).10( هستند برجسته نقطۀ نیا به کینزد یلیخ که ینقاط یحت است امدهین بوجود گرید فواصل يبرا يبرتر نیا که است فاصله آن در

 ، 2010 و 2012  همکاران و نیبرسل ؛2009همکاران و مونیس قاتیتحق آن بدنبال و) 2008 ،2005( همکارن و چیک جینتا از ماهر گروه جهینت     

 ینبی شیپ بودن یعموم دگاهید توسط جینتا نیا است آشکار که همانطور. کرد يرویپ )2013عبدالشاهی و همکاران (، 2011 و همکاران کین ينبو

 آمدن بوجود البته). 10( ی شودنم گرفته ادی فواصل از چکدامیه مورد در یاختصاص زیچ چیه ی کندم انیب که) 5،6( طرحواره هینظر مثل است، نشده

 نیقوان در اما است و تمرین بسیار زیاد در آن يباز نیقوان توسط نقطه نیا يقرارداد انتخاب لیبدل بسکتبال آزاد پرتاب خط در برجسته مهارت

 متري 3 نقطه در دقت. است ادیز نِیتمر از یمحصول بعنوان شدن یاختصاص از یتوجه قابل درجۀ ماهر، گروه يدیکل جۀینت .ستین نگونهیا نتونیبدم

 کی از باالتر و شتریب يزیچ ن،یتمر در دهد یم نشان نیا و بود، شده ینبی شیپ مجاور نقاط در اجرا لهیبوس که بود مقدار آن از شتریب دار یمعن بطور

 در سیسرو نِیتمر يباال زانیم به مربوط دوم، گروه در نقاط ياجرا نیب اختالف نیا احتماالً ).10( است شده گرفته ادی افته،ی میتعم سِ یسرو عملِ

داري کمتر بود بطور معنیمتري  5/2 متري) و همانطور که گفته شد اجراي نقطه  5/2بسیار کمتر در نقاط دیگر بوده (مثل نقطه  تمرینو  نقطه نیا

 يباال سطح ماهر، افراد در نیبنابرانظریه طرحواره است. پیش بینی اي کامالً متفاوت با بینی شده بود که نتیجهپیشخط رگرسیون از آنچه توسط 

 اثر هستند)  سال سه از کمتر نیتمر سابقه( تجربه کم افراد که سوم گروه در رایز است برجسته مهارت آمدن بوجود در يقدرتمند عامل ن،یتمر

  .نشد دهید برجسته مهارت

 کی در نیتمر یاختصاص اثرات وجود مورد در طرحواره هینظر در رایز نکرد تیحما تیاشم طرحواره هینظر از ماهر گروه از آمده بدست جینتا     

بوجود آمدن مهارت برجسته در  .است هینظر نیا در آمده بوجود چالش همان نیا و است نشده ینبی شیپ چگونهیه یحرکت مهارت طبقه کی از عضو

متري از  3اي را در نقطهتوانایی اجراي ویژهاند اي انجام دادهسال تمرینِ حرفه 7بیشتر از  ی کهبازیکنانمی دهد متري نشان  3گروه ماهر در نقطه 

اي بوجود مهارت برجسته در نقطه ،که متمایز از بقیه نقاط پارامتري در کنار خط وسط زمین است. اما در گروه خبره کرده اندتور بدمینتون کسب 

-ویژهباال و اند، توانایی اجراي عضویت در تیم ملی داشته اي وسال تمرینِ حر فه 12نیامده است و بیانگر این است  بازیکنان بدمینتون که بیشتر از 

 اصال که دهد ینم نشان افتهی نیا حال، نیا بااند که متمایز از بقیه نقاط پارامتري در کنار خط وسط زمین باشد. اي را در نقطه خاصی نشان نداده

بصورت کلی در تمام نقاط صورت گرفته باشد. احتماالً یک بازنمایی رسد این اختصاصی شدن بنظر می بلکه است، نشده جادیا يا برجسته مهارت

به عبارت دیگر در گروه کم تجربه یک بازنمایی عمومی با سطح اجراي پایین براي تمام نقاط شکل عمومی با سطح بسیار باال شکل گرفته است.

قیه نقاط ایجاد شده و در گروه خبره یک بازنمایی عمومی با گرفته سپس در گروه ماهر یک بازنمایی اختصاصی براي یک نقطه و عمومی براي ب

دیده شد ولی در  متري 3 ، در گروه ماهر در  نقطهاثر مهارت برجستهالبته اینکه چرا   گرفته است. لدقتِ اجراي بسیار باالتر براي همه نقاط شک

) مغایرت داشت اما a1992،b 1992گروه دوم با نتایج چمبرلین و مگیل (تولید مهارت برجسته در  .)11( گروه خبره دیده نشد، یک مسأله مهم  است

) وقتی که مهارتها بسیار 2هاو اختصاصی شدن اثر گذارنده 1اند میزان اثرات اختصاصی شدن (اختصاصی شدن بازخورد بیناییتحقیقاتی که نشان داده

؛ 1995،1992؛ پروتئو 2004 5؛ یوشیدا ، کاراف و چاو41998جاگر، ترمبالي و  دي؛ پروتئو 2003 3شوند (پارك و شیاشوند، بیشتر میزیاد تمرین می

  هاي ما در گروه ماهر سازگار است.) با یافته2005شیا و وولف 

) 2008 ،2005( همکاران و چیدرک زیرا کرد اشاره فیتکل دو تیماه نیب تفاوت به بتوان دیشا خبره گروه در برجسته مهارت امدنین بوجود علل از     

 مهارت سطح در تفاوت گر،ید مهم عامل.شد استفاده نتونیبدم سیسرو مهارت از پژوهش نیا در کهیصورت در بسکتبال ثابتِ شوت مهارت از

 يمهایت عضو افراد، شاتیآزما نیا یتمام در. است شیآزما نیا در خبره گروه با) 16،15،9،26( برجسته مهارت در شده انجام قاتیتحق ی هايآزمودن

 ی کردندم استفاده یمل میت عضو و خبره افراد از زین آنها اگر دیشا و شیآزما نیا دومِ گروه افراد همسطح باًًًیتقر یعنی بودند یباشگاه ای یدانشگاه

 يحد از شیب زانیم به طبقه، کی از عضو کی و گرفته صورت نیزم يجا همه در نیتمر تنوع خبره افراد در دیشا .ی آمدم بدست يگرید جینتا
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 ثابت و خاص نقطه کی از یمل سطح يهایباز در است ممکن. باشند نداشته مختلف يپارامترها ياجرا در یتفاوت شده سبب نیا و است نشده نیتمر

   .)11( است بودهمتري  3 نقطه در شتریب یباشگاه ناتیتمر احتماالً و نکنند استفاده سیسرو ياجرا يبرا

نظریه فرض می کنـد کـه  : اینکرد هتوجی یحرکت کنترل در ایپو يستمهایس دگاهید با را شیآزما نیا از آمده بدست یکل جینتا بتوانالبته شاید      

رسـد و الگوهـاي ناپایـدار تبـدیل بـه سیستم در طی زمان در نتیجه تأثیر یک متغیر خاص، از یک وضعیت با ثبات به وضعیت با ثبات دیگـري مـی

متناسب با سطح مهارت افراد، متفاوت است. این بدان  ،شود نتایجهاي آزمودنی دیده می). همانطور که در هر یک از گروه1( می شوندالگوهاي پایدار 

ه است که موجب می تجرب و نیتمر ستمیس بر گذار اثر ریمتغمعنی است که حاالت با ثبات و پایاي هر سطح از مهارت، با دیگري فرق دارد. در اینجا 

 بحـث) 2005(  همکـاران و چیکـ ،یکیتئـور سـطح در نیبنابرا ی در هر سطح از مهارت متفاوت باشد.حیترج هماهنگِ يالگومنطقه جاذب و  شود 

 يبرتـر ادیز ناتیتمر نقطه نیا در اما است سازگار طرحواره یده تیعموم ینبی شیپ اب آزاد، پرتاب خط بجز ها فاصله انیم یعموم ارتباط که کردند

 ینـبی شیپـ را طبقـه کی از نمونه کی در ادیز نیتمر آثارِ يتئور نیا. است نشده ینبی شیپ طرحواره يتئور توسط که است آورده بوجود را اي ژهیو

. کنـدی مـ استفاده دیجد ه کردنزیپارامتر و يزری برنامه يبرا گرید طرحوارة کی از کند،یم اجرا را برجسته مهارت فرد که یهنگام دیشا. است نکرده

   داد؟ قیتطب گریکدی با را طرحواره دگاهید یده تیعموم و برجسته مهارت بودنِ یاختصاص اثرات بوسیله یک تئوري توانیم چگونهبنابراین 

ما با این تغییـر بـه  ؟دی آیم بوجود زین یی از زمین بدمینتون،نایب هنگام حذف اطالعات برجسته مهارت اثر ایآ که بود نیا دوم این پژوهش هدف     

 بفـرد منحصـر ییِنـایب نـهیزم کارائه شد اعتقاد دارد که یـ  2008همکاران و چیکاین فرضیه که توسط  پرداختیم. )7( یینایب نهیزم هیفرض ییبازآزما

 ياجرا لهیبوسدر این پژوهش  رییتغ  ).7( دندینام 1فرضیه زمینه بینایی آنرا که است شده يجاساز برجسته، مهارت يبرا شده ادگرفتهی ییِبازنما درون

 در .گرفـت صـورت یدهـ ازیامت جهت استاندارد، يآزمونها خطوط  حضور با فقط و يباز یقانون يها یکش خط بدون ینیزم در بلند سیسرو مهارت

 خبـره گـروه یافته هاي بدسـت آمـده از  وجود ندارد. معنی داري ارتباط يپنجگانه پارامتر نقاط و هایآزمودن عملکرد نیب که، شد مشاهده خبره گروه

 دو نیا جهینت نیب یتفاوت چگونهیه نداشتن. نداشت وجود نقاط ياجرا نیب هم ی داريمعن ارتباط و نشد دهید برجسته مهارت. بود قبلبخش  همانند

 اجـرا در يریتـأث خطوط حضور عدم ای حضور و ندارند خطوط به یوابستگ بلند سیسرو ياجرا در افراد که باشد نیا لیبدل دیشا خبره گروه در بخش

 در یعنی. ندادند نشان را  برجسته مهارت اما بود ی دارمعن نقاط ياجرا نیب ارتباط نکهیا با ،یینایب هاي نشانه حضور عدم در زین ماهر گروه .)27( ندارد

 از ،باشـد تـور از فاصله صیتشخ يبرا اي نشانه ی توانستم که یینایب اطالعات و شد کم یقانون يباز کی با مرتبط ییِنایب يها نشانه که یطیشرا

 برجسـته مهارت آن يبرا اي ژهیو شدة ادگرفتهیپر یینایب نهیزم کی: یینایب نهیزم هیفرض برطبق. )11(نشد دیتول برجسته مهارت شد، برداشته طیمح

  ).7( شد خواهد کمتر زین اجرا در دقت آن، در رییتغ با که است گرفته شکل

 بـه یحتـ که یمهارت کنترلِ در نتون،یبدم بلند سیسرو به مربوط یینایب نهیزم که ی کنندم شنهادیپگروه ماهریافته هاي بدست آمده از  بنابراین     

). 24( شود اجرا قبل دقت و یخوب به مهارت که ی دهدنم اجازه ندارند وجود ها نشانه نیا که یهنگام و دارد دخالت است  شده نیتمر یانبوه زانیم

 نـهیزم هیفرضـ از جینتـا نیـا لـذا). 10( هسـتند و اختصاصی ژهیو ییبازنما نیا از یمهم بخش استاندارد نیزم خطوط ی کنندکهم شنهادیپ جینتا نیا

عبدالشـاهی و همکـاران ، 2008 همکـاران و چیک جینتا با موافق برجسته، مهارت بر یینایب نهیزم ریتأث مورد در آمده بدست جینتا .کرد تیحما یینایب

 یتفـاوت چگونـهیه و بـود قبل بخش همانند زین تجربه کم گروه جهینت .بود 2009 همکاران، و مونیس ؛ 2005 همکاران، و چیک با مخالف و) 2013(

 حضـور عـدم ای حضور و ندارند خطوط به یوابستگ بلند سیسرو ياجرا در افراد که باشد نیا لیبدل دیشا و نداشت  وجود اجرا در این دو شرایط نیب

 بلند، سیسرو ياجرا در)  مهارت هیاول سطوح( نتونیبدم تجربۀ کم کنانِیباز که نستیا شیآزما بخش دوم از یکل جهینت.ندارد اجرا در يریتأث خطوط

 در و ی شـودمـ دهید مهارت برجستهي اجرا در خطوط به یوابستگ نوع کی) ماهر افراد(  تجربه و مهارت شیافزا با سپس ندارند خطوط به یوابستگ

  .)27(دیشونم دهید خطوط به یوابستگ نیا بدلیل باال بودن سطح مهارت، زین یخبرگ سطح

 ماهر گروه در متري3نقطه در دقت. است زیاد نیتمر از یمحصول عنوان به شدن یاختصاص از اي درجه پژوهش، نیا يدیکل جهینت خالصه بطور     

 عمـل کیـ از باالتر و شتریب يزیچ که ی کندم شنهادیپ موضوع نیا. بود شده ینبی شیپ ونیرگرس معادله توسط آنچه از بود باالتر ی داريمعن بطور

 نیا در نیتمر از آمده بوجود خاصِ يبرتر نیا شد، داده نشان مدو بخش در که همانطور و) 10( است شده گرفته ادی ن،یتمر در افتهی میتعم سِیسرو

 نیبـ از و گرفـت قـرار ریتـأث تحت یینایب اطالعات حضور عدم هنگام اجرا يبرتر نیا کهیبطور بود وابسته نیزم خطوط دنید به واضح بطور نقطه،

  .رفت

 تـا ن،یقـوان در کمتر تیمحدود لیبدل ایپو هاي ستمیس يتئور اما کند هیتوج را آمده بوجود جینتااین  همه یتواندنم طرحواره نظریهبنظر می رسد      

 فقـط کـه ییهایتئور ، اجرا هنگام ادیز اریبس يرهایمتغ دخالت لیبدل. دهد حیتوض را مهارت مختلف سطوح در آمده بوجود راتییتغ می تواند يحدود

 يبـاالتر يریپـذ انعطـاف  از کـه ییهـایتئور امـا شـوندیم نقصان دچار موارد یبعض در) طرحواره نظریه مثل( ی شوندم خاص قانون کی به محدود

 یاختصاصـ و هـاتیعموم نگونـهیا بِیـترک جهت در دیبا ندهیآ یکیتئور يتالشها .)11( هستند کاملتر) ایپو هاي ستمیس يتئورمثل ( هستند برخوردار

 هـاي زمیمکـان افتنیـ يجسـتجو در دیـبا محققان. باشد گریکدی به شدن لیتبد و آنها آمدن دیپد یچگونگ دنِیفهم و اعمال از طبقه کی در هابودن

 

1 . Visual-context hypothesis 
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ی اختصاصـ ییبازنمـا بـه لیتبد (گروه کم تجربه) بودن یعموم حالت از که یی هاییبازنما. باشند انسان ياجرا در رفتارها نگونهیا ییربنایز و یکنترل

  .ابندی یم انتقال باالتر العاده فوق ییاجرا با ی (گروه خبره)عموم ییبازنما کی به دوباره سپس و ی شوندم (گروه ماهر)

 از یخاصـ انـواع فقـط دیشـا. باشـد داشته مطابقت برجسته مهارت يارهایمع با که شود داده جهت گرید فیتکال افتنی يبرا دیبا ندهیآ قاتیتحق     

 دارت، کمـان، مثل( يباز و نیتمر در کم يریرپذییتغ با ، تر قیدق انیپا و شروع يدارا که یفیتکال کنند دیتول برجسته مهارت کی ی توانندم فیتکال

 بوجـود طبقـه کی يمهارتها از يتعداد انیم در برجسته مهارت یطیشرا چه تحت و وقت چه که کنند شیآزما دیبا محققان .باشند )تپانچه ای تفنگ

 شـد خواهـد ازین شتریب اجرا سادة يهایرگی اندازه به نسبت ،یحرکت کنترل يهایتئور با ارتباط در بخصوص ، اثر نیا از کاملتر فیتوص بعالوه. دی آیم

 يمهارتهـا نیا که ییزمهایمکان به شتریب توجه نیهمچن .شوند داده توسعه الکتروآنسفالوگرام و کیوگرافیالکتروم ک،ینماتیک مثل یاطالعات دیبا مثالً

  ؟)7( هستند مهم دهیپد نیا بروز در یحرکت - يدارید ای یحرکت -یادراک یی هايبازنما مثل یعوامل ایآ نکهیا و است دیمف ی سازد،م را برجسته
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