
 

  ، تهران، ايرانتهران ي، دانشگاهو علوم ورزش يبدن تيترب حركتي، دانشكدهدكتري، گروه رفتار  يدانشجو -1
  ، تهران، ايرانتهران ي، دانشگاهو علوم ورزش يبدن تيترب دانشيار، گروه رفتار حركتي، دانشكده -2
  ، تهران، ايرانتهران ي، دانشگاهو علوم ورزش يبدن تيترب استاديار، گروه رفتار حركتي، دانشكده -3
  ، تهران، ايرانرانيا يعلوم پزشك ي، دانشگاهتوانبخش علوم پايه توانبخشي، دانشكده گروهدانشيار، آزمايشگاه بيومكانيك،  -4

  Email: shahbazimehdi@ut.ac.it  مهدي شهبازي مسؤول:  نويسنده
  

  
  

www.mui.ac.ir  

 1395283آذر و دي/5/ شماره 12پژوهش در علوم توانبخشي/ سال 

  يحركت دهيچيمهارت پ كيدر عملكرد و اكتساب  ژهيو -فيتكل يداريبا چالش ناپا نيتمر
 

 3، جمال فاضل كلخوران4، محمدعلي سنجري3يبروجن يشهزاد طهماسب، 2يشهباز يمهد، 1يحسن باران بايفر

  
  چكيده
 ييباال تيمورد استفاده از اهم نيو نوع تمر شود تر مي روان نيبعد از تمر يحركت فيتكل كياند كه عملكرد  نشان داده يمطالعات اكتساب مهارت حركت :مقدمه

  .بود پرتابيمهارت  كيبر عملكرد و اكتساب  ژهيو -فيتكل يداريبا چالش ناپا نيتمر ريتأث يبررس ،حاضر قيتحق از انجام برخوردار است. هدف
 يينايبا و بدون بازخورد ب ينيتمر طي، تحت دو شرابسكتبال ماهر مهيكننده ن  شركت 16طرح تحقيق حاضر نيمه تجربي و نوع آن كاربردي بود.  ها: روشمواد و 

بررسي آزمون  آزمون و پس پيشي، عملكرد پرتابي افراد در دو مرحله نيبود. قبل و بعد از مراحل تمر يشامل سه بلوك ده كوشش ينيقرار گرفتند. هر مرحله تمر
  .گرديداستفاده  05/0ي ردا همبسته در سطح معني tو  يتكرار يها يريگ با اندازه انسيوار ليلو آزمون از دو تح ينيتفاوت افراد در مراحل تمر يبررس ي. براشد

آزمون  ها و پس بلوك ريآزمون و سا پيش نيب ينياما در مرحله دوم تمر شت،داي وجود ندا تفاوت معني نيدر هر دو مرحله تمر ينيتمر يها بلوك نيب :ها يافته
  .نشد دهيد يردا يتفاوت معن ينيهر دو مرحله تمر يها آزمون پس نيب ). به عالوه،P=  001/0( مشاهده شد يدار يتفاوت معن

 داريناپا طيشرافرد را براي مقابله با شود،  ميپرتابي منجر به كسب مهارت  كه نيعالوه بر ا يي،نايبا حذف بازخورد ب ژهيو -فيتكل يداريناپا جاديا گيري: نتيجه
را تحت  مارانيها، ورزشكاران و ب مهارت نيا يبازتوان ايو  حركتي يها آموزش مهارت يبراشود كه  پيشنهاد ميو درمانگران  انيبه مرب .كند يآماده م حركتي

  .بهتر آماده شوند طيشرا نيمقابله با ا يبرا به طوري كه آنان ؛دهند نيتمر داريناپا طيشرا
  يادگيري حركتي، سوبرتري كاركردي، تمرين، مهارت پرتابي، بازخورد، حسي ها: كليد واژه

  
در  ژهيو -فيتكل يداريبا چالش ناپا نيتمر .، سنجري محمدعلي، فاضل كلخوران جمالشهزاد يبروجن يطهماسبي، مهد يشهباز، بايفر يحسن باران ارجاع:

  283- 289): 5( 12؛ 1395ي پژوهش در علوم توانبخش. يحركت دهيچيمهارت پ كيعملكرد و اكتساب 
  

 25/8/1395تاريخ پذيرش:   16/5/1395تاريخ دريافت: 

 

  مقدمه
 يطور  به يعني يك حركت به طور مكرر تمرين شود؛ يحركت فيتكل كي نيتمر

تواند دامنه  يم يحركت فيتكال). 1( دگردحفظ  اي ابديبهبود  فيتكل يكه اجرا
 يبرا يطيمح طيمثال، شرا يرا شامل شود. برا يطيمح طياز تنوع شرا يعيوس
 ريمتغ به طور نسبيفوتبال  نيدر زم طيبه شرا بتنس كمان و ريت ايسرعت  يدو

 ينيتمر طيتحت شرا يحركت فيتكل كي نيدر تمر يشتريب دي. فوا)2( است
از  شتريب ر،يمتغ طيتحت شرا يحركت فيتكل كي. تكرار )3( نشان داده شده است

از  ،ني. همچن)4( شود له ميأاز مس يحركت منجر به حل بهتر كنواختيتكرار 
 كسانيهرگز  يواقع يزندگ در يحركت هر ياجرا يبرا طيكه شرا ييجا آن
ممكن  ريمتغ طيتحت شرا نيحركت، تمر كي ديتول تيقابل شيافزا يبرا ست،ين

 ينيتمر ريمتغ طيشرا ز. ا)4تر باشد ( مطلوب كنواختي نينسبت به تمر كه است
و  Wu. )5( را نام برد ژهيو -فيتكل داريناپا طيتحت شرا نيتمر توان يم

در  يجيتدر يداريناپا زانيبا م ريمتغ فيتكل كي نيهمكاران نشان دادند كه تمر
خوب  يريرپذييباعث بهبود عملكرد و تغ) Two-finger( يانگشت - گروه دو

 يروين قيدق ديتول فيتكل يابر نياثرات تمر يهدف آنان بررس ،شود. در واقع يم
انگشتان با استفاده از  يروين انسيوار يها لفهؤعملكرد و م يبر رو يانگشت - دو

دارد  انيب هيفرض ني. ا)6( كنترل نشده بود نهيخم هيفرض يبر مبنا ميسنجش ك
را به شكل متناظر با مقدار   كنترل نشده يا نهيخم يمركز يعصب ستميكه س
عمل  يا به گونه ،كرده و سپس يده  سازمان يمهم عملكرد ريمطلوب متغ شايد

، نيهمچن ).6( رديكنترل نشده قرار بگ خمينهدر درون  هيپا يرهايكه متغ كند يم
مشابه دست  جيافراد سالمند انجام دادند و به نتا يمشابه را بر رو يقيتحق ها آن
هدف  يبه نوع ،خود يمرور قيدر تحق Latashو  Wu ،رو ني. از ا)7( افتندي

 يمعرف حركتي فيدر تكل يداريچالش ناپا جاديرا ا نيدر انتخاب نوع تمر ياصل
 فيتر مانند تكال يطيمح ييبا روا يفيكه قابل انتقال به تكال يطور  به ؛كردند

 مقاله پژوهشي
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حركات روزمره  ،نامحقق نيا ديباشد. از د يورزش يها و مهارت يروزمره زندگ
انجام  كنواختيطور   به شهيهمهاي پيچيده حركتي  به ويژه مهارت ي،زندگ
نظر داشت  در ديبا ،. البته)1( رديگ يمتعدد قرار م يها يداريو تحت ناپا شود ينم

 ياثرات جينتا يباشد و ممكن است بر رو يشده مهم م جاديا يداريكه نوع ناپا
 يخارج يروين دانيم كياز  همكاران و Yang ،مثال يبرا .متفاوت داشته باشد

 نياستفاده كردند. در ا فيتكل يدر اجرا يداريناپا جاديا يبرا معمول ريغ
مشخص در چهار  ريمس كيربات را در  كيدسته  ديكنندگان با  شركت، قيتحق

 دانيم كيدر فاز دوم و سوم  يشيدادند. در گروه آزما حركت مي ينيفاز تمر
را  فيكلت ديكنندگان با  شد و شركت به دسته ربات اعمال مي يخارج يروين

  گرفته جهينت نيچن ،انيكردند. در پا ياجرا م يداريناپا جاديقبل از ا طيطبق شرا
تفاوت  يداريپانا جاديدو گروه با و بدون ا نيحركت دست ب ريشد كه مس

 فيتكل طول در يداريمهم است كه چه نوع ناپا ،ني. بنابرا)8( ي نداشتردا معني
دارد.  يآن بستگ تيو ماه فيلبه نوع تك ميطور مستق  له بهأمس نيشود و ا اعمال

حاضر، براي بررسي تمرين يك مهارت حركتي پيچيده در شرايط  قيتحقدر 
دست بسكتبال  كيشوت ثابت چالش ناپايداري از يك تكليف پرتابي مشابه با 

با چالش  نيتمر ريتأث يبررس قيتحق يهدف اصل ،نيشد. بنابرا  بهره گرفته
 نيا جاديا يبود. برا در يك مهارت پيچيده حركتي فيمرتبط با تكل يداريناپا
را  يينايب ستمي. مطالعات، س)9( شد  استفاده ييناياز حذف اطالعات ب يداريناپا
. نه )10( دندان يحركات م يريادگيكنترل و  يبرا يمنبع بازخورد حس نيتر يغن

مورد توجه در محدوده  ياياش تينظر گرفتن وضع ريز يتنها از چشمان برا
 يدر فضا، برا ستادهيا تيوضع كيحفظ  يبلكه برا شود، ياستفاده م يينايب

ي حركتي ها نهيدر زم ييناي. ب)11گردد ( ياستفاده م ييناياز ب زين نيحركت مطم
 يقبل يزير و برنامه اياجتناب از اش اي زيآم تيموفق ريتفس يبرا زين و ورزشي

است كه با آن  يزيچ نياول ييناي. ب)11( است ياعمال در شرف وقوع ضرور
 يينايب ،نظر يك اساس . بر)11گيرد ( يقرار م يابيرزمورد ا شخص ياجرا تيفيك

كه  كند يكنترل حركت فراهم م يمهم را برا اريبس يسه نوع اطالعات حس
اطالعات  افتيدر ،ياطالعات عمق افتيدر ،ياطالعات خارج افتيشامل در

 شيبا آگاه ساختن ما از آرا ييناي. در ابتدا ب)12( است ياز منابع داخل يخارج
مرتبط با آن، اطالعات حاصل از  طيموجود در مح ياياش يها تيسطوح و وضع

 كيوجود آمده در ه ب يدادهايرو مي. تنظكند يرا فراهم م يرونيب يها رندهيگ
 يبرا تواند ياطالعات م ني. اشود يممكن م يينايب لهيبه وس زين يحركت تيموقع

حركت در حال اجرا در  كيي سازگار اي دياعمال جد يزير كمك به ما در برنامه
 ،ني. بنابرا)13( رديمورد استفاده قرار گ طيآمده در مح ديپد راتييپاسخ به تغ

كه به وجود آمده  يداديبه رو دنيكننده ادراك (مفهوم بخش ليتكم يينايب
 يها در همه جنبه يتينقش با اهم يينايكه ب ييجا . از آن)13( باشد مي ،است)

 يهمكار ،كند يم فاياي حركت يابياجرا و ارز ي،زير برنامه لياز قب يكنترل حركت
مورد عالقه  نياز عناو يكيها  در طول سال ي حركتيها مهارت يآن در اجرا

و اثر  يكار مختلف دست طيآن را تحت شرا ياريبس نابوده است. محقق نامحقق
 و همكاران Wuمثال،  ي. برا)14( اند كرده يبررس هاي حركتي مهارتآن را بر 
 ديتول فيتكل يدر اجرا يداريموجب ناپا يينايدر بازخورد ب رييخود با تغ قيدر تحق

 ن،يگرفتند كه پس از تمر جهيشدند و نت نيتمر نيدر ح يانگشت -چهار يروين
داشته  يقابل توجه شيو دقت عملكرد افزا افتهيكل كاهش  يروين يريرپذييتغ

استفاده  پرتابدر لحظه  ييناياز حذف بازخورد ب زيحاضر ن قي. در تحق)7( است
سال  40از  شتريب يينايجهت پردازش بازخورد ب ازيشد. در مورد زمان مورد ن

 يبرا ازيداشتند كه زمان مورد ن انيمقاله ب كيدر  Posner و Keele ش،يپ
 نيشود. اگرچه ا برآورد مي هيهزارم ثان 260تا  190 نيب يينايپردارش بازخورد ب

از  يسر كي 80و اواسط دهه  ليدر اوا ،مانده بود يها استوار باق سال نيتخم
و  Zelaznik( هيثان يليم 100) تا Allardو  Elliott( 140 نيآن را ب قاتيتحق

بود كه  نيمطالعات ا نيا نيمهم ب يتفاوت روش كيزدند.  نيهمكاران) تخم
Keele و Posner  استفاده  يينايب يكار دستي برا يتصادف يزير برنامه كياز
را  ها آنيي نايب Allardو  Elliottو  و همكاران Zelaznikكه  يدر حال ؛كردند

افتد،  ياتقاق م عيسر يليكه خ يبرداشت شد كه در حركات ني. چندمسدود كردن
نبودن آن اطالع داشته  ايمهم است كه اجرا كننده از قبل از دسترس بودن  نيا

درباره دسترس بودن  يدانش قبل ريتأثبا بررسي و همكاران  Burkitt. )13( باشد
درباره در  يكه دانش قبل يكنندگان  شركتكه  ندنشان دادي، ريادگدر ي يينايب

 ،در دسترس بود يينايب يكرده بودند، وقت افتيدر ييناينبودن ب ايدسترس بودن 
حاضر به  قيدر تحق ،رو ني. از ا)15( مدتر بودنداحركات كار يدر آماده ساز

كرده و قبل از اقدام به  يگذار هدف كه نيكنندگان گفته شد كه پس از ا  شركت
 جهينت ،گفته شد كه چه آن . بنابر)16( شوت، چشمان خود را بسته و پرتاب كنند

با  نيتمر ايسؤال بود كه آ نيا يحاضر در صدد بررس قيشود كه تحق گرفته مي
 يدر اجرا يداريچالش ناپا كيبه عنوان  پرتاب در لحظه يينايحذف اطالعات ب

  شود؟ باعث بهبود و اكتساب عملكرد مي فيتكل
  

  ها مواد و روش
تحت دو  شيگروه آزما كيبا  يتجرب مهين قيروش تحق ،يكاربرد قينوع تحق

ي را تشكيل نفر 16گروه  كيكنندگان   شركتو  دومختلف ب ينيتمر طيشرا
دادند. افرادي اجازه ورود به اين مطالعه را داشتند كه راست دست بوده، 
اختالالت ارتوپديدك و عصبي در دست راست خود نداشتند و داراي سطح 
مهارتي نيمه ماهر در رشته بسكتبال بودند. دست برتري و نداشتن اختالل بر 

ي مشخص شد. سطح نامه اطالعات فرد در پرسشها  گزارشي آن -اساس خود
 كيشوت ثابت  حيصح كيتكن ديبا ها به اين گونه تعيين شد كه مهارتي آن

نداشته  يا بسكتبال تجربه نهيدر زم يا طور حرفه  بهي ول ،دست را نشان داده
ها آزمون معتبر  از آن ،ي شركت كنندگانعالوه بر خودگزارش ،منظور ني. بددباشن

و همكاران گرفته شد و افراد  Button يگذار نمره ستميشوت بسكتبال طبق س
. )17دريافت كردند (اجازه شركت در مطالعه  ،درصد 60تا  40 ازيامتبا كسب 

ها تعيين  كنندگان بر اساس مطالعات قبلي و در دسترس بودن آن  تعداد شركت
). آسيب ديدگي در حين اجراي آزمايش و عدم تمايل افراد از شركت در 3شد (

كنندگان قبل از ورود   معيار خروجي تحقيق را تشكيل داد. شركتاجراي تحقيق 
به آزمايش بايد برگه رضايتنامه فراهم شده توسط دانشگاه ايالتي پنسيلوانيا را 

  كردند. امضا مي
  به شركت يعنيداده شد.  حيصح كيتكن يحاو يا در ابتدا به افراد برگه
ت خود قرار داده و از توپ را در كف دست راس كه كنندگان گفته شده بود

طور   آزمونگر به ك،يپرتاب استفاده نكنند. پس از مطالعه تكن يانگشتان برا
پرتاب  10 ييداد. افراد، جهت آشنا حيها توض آني را برا كيخالصه تكن ،يشفاه

 5آزمون گرفته شد.  پيشي كوشش 10بلوك  كي ها از آن ،اجرا كردند. سپس
 نيبه تمر ،شدند. در مرحله اول ينيحله اول تمراستراحت كردند و وارد مر قهيدق
مرحله شامل  نيپرداختند. ا يينايو با در دسترس بودن ب يعاد طيدر شرا فيتكل
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 10بلوك سوم  انيقه و در پايهر بلوك دو دق نيبود. ب يكوشش 10بلوك  3
ها گرفته  آزمون از آن پسي كوشش 10وك لب كي ،استراحت داشتند. سپس قهيدق

 كيشدند. تكن ينياستراحت كردند و وارد مرحله دوم تمر قهيدق 15 شد. مجدد
 يبرا ميتفاوت كه پس از تصم نيبا ا ،پرتاب در مرحله دوم مانند مرحله اول بود

كردند و آزمونگر  يپرتاب باز نم انيرا بسته و تا پا خودچشمان  دياقدام به شوت با
 يچشمان خود را باز كنند. در ابتدا توانند يم يكه چه زمان كرد يها اعالم م به آن

كنندگان   به شركت يشفاه حيدستورالعمل و توض يبرگه حاو ينيمرحله دوم تمر
 كيو  تهپرداخ نيبه تمر يكوشش 10بلوك  3مانند مرحله قبل،  ،سپس .داده شد

 .گرديدآزمون اجرا  پسي كوشش 10بلوك 
شد.   يبررس Shapiro-Wilkاز آزمون با استفاده ها  داده عيبودن توز يعيطب

از آمار  ها هيفرض يبررس يو برا يفياز آمار توص ،ها داده يبند دسته يبرا
در   تفاوت عملكرد گروه يبررس يبرا يآمار استنباط بهره گرفته شد. در ياستنباط
آزمون* گروه) با  1 بلوك و 3) (1*4( انسيوار لياز دو تحل ينيتمر طيدو شرا
عملكرد افراد در دو  سهيمقابه عالوه، . گرديد  استفاده يتكرار يها يريگ اندازه
. صورت گرفت 05/0 يدار يهمبسته در سطح معن t با استفاده ازآزمون  پيش

  .بود 05/0 ها ي در تمامي آزموندار يسطح معن
  

  ها يافته
  دهد. كنندگان را نشان مي  ، اطالعات دموگرافيك شركت1جدول 

  
 كنندگان  اطالعات دموگرافيك شركت .1جدول 

 انحراف استاندارد)±سن (ميانگين  تعداد جنسيت

 19/27±00/2  7 زن
 94/26±00/1  9 مرد
 57/27±50/2  16 كل

  
ها را نشان داد. از  طبيعي بودن توزيع داده Shapiro-Wilkنتايج آزمون 

  ها بهره گرفته شد. رو، از آمار پارامتريك براي بررسي فرضيه اين
مورد  آزمون، گروه پس از پيش ،شود يمشاهده م 1 شكلطور كه در  همان

تا حدود  يدر بلوك بعد يول افت نشان داد،عملكرد  در به ميزان اندكي مطالعه
 يكم زين 3در بلوك  ،1ي ني. هرچند كه در مرحله تمرشد زيادي اين افت جبران

آزمون  به اندازه پيش به طور تقريبيآزمون  در پس يول ،دگرديافت مشاهده 
در امتياز عملكرد  ريچشمگ شيپس از افزا ي،نيدوم تمر مرحله. در يافت شيافزا

  . شود يآزمون مشاهده م و پس 3كاهش در بلوك  ي، كم2بلوك 
  به ؛است يتكرار يها يريگ با اندازه انسيوار ليتحل جينتا ريجدول ز دو

آزمون و  و دو مرحله پيش ينيرا در سه بلوك تمر يگروه كه اثرات درون يطور
  .كند يم سهيآزمون با هم مقا پس

  

  
كنندگان در دو   ميانگين و انحراف استاندارد عملكرد شركت .1شكل 

  مرحله تمريني
  .: با ايجاد ناپايداري (حذف بينايي)2ناپايداري، تمرين : بدون ايجاد 1تمرين 

  
با  انسيوار ليتحل جيشود، نتا مشاهده مي 2طور كه در جدول  همان

كه  يمعن نيبه ا). P=  496/0دار نشد ( يدر مرحله اول معن يتكرار يها يريگ اندازه
  شت.داي وجود ندا تفاوت معني چيه ينيآزمون و سه بلوك تمر آزمون و پس پيش نيب

 جهينت ،ينيشود، در مرحله دوم تمر مشاهده مي 3طور كه در جدول  همان
جفت شده  يها سهيكه مقا يطور  به)؛ P=  001/0دار شد ( يمعن انسيوار ليتحل
آزمون  پيش نيدار ب يتفاوت معن نيها و مراحل آزمون نشان داد كه ا بلوك نيب

  شد.مشاهده  آزمون و پس ينيبا هر سه بلوك تمر
ه يارا ينيدو مرحله تمر يها آزمون پس نيتفاوت ب يبررس يبرا 4 جدول

  .ه استشد
 ينيآزمون در دو مرحله تمر دو پس نيهمبسته نشان داد كه ب tآزمون  جينتا

د دادو آزمون نشان  نيانگيم سهيمقا). P=  004/0ي وجود دارد (ردا تفاوت معني
  باالتر است. ينياز مرحله دوم تمر ازيامت ي،نيكه در مرحله اول تمر

  
  بحث

 -فيتكل يداريبا چالش ناپا نيتمر ريتأث يبررس ،حاضر قيتحق از انجام هدف
 16 ،منظور نيبد بود.ي حركت دهيچيمهارت پ كيبر عملكرد و اكتساب  ژهيو

 ،رشته خبره نبودند نياما در ا ،شوت بسكتبال را دانسته كيكننده كه تكن  شركت
با و بدون  ينيتمر طيكنندگان تحت دو شرا  شركت شركت كردند. قيدر تحق

 يداريناپا جاديا يبرا يينايذف بازخورد بحاز  ،قرار گرفتند. در واقع يينايبازخورد ب
اجراي و  فيبا تكل ييكنندگان پس از آشنا  شركت شد.  بهره گرفته فيدر تكل
سود  يينايو از دسترس بودن ب دهنمورا اجرا  ينيآزمون، مرحله اول تمر پيش
پس از  ،شده ينيتمرو استراحت، وارد مرحله دوم  اولآزمون  اما بعد از پس ،بردند
شوت و درست در لحظه قبل از اقدام به شوت  يبرا يريگ و هدف يريگ ميتصم

  چشمان خود را باز نكردند. نيبرخورد توپ به زم انيچشمان خود را بستند و تا پا

 )گروهي اثرات درون() در مرحله اول تمريني 1*4خالصه نتايج تحليل واريانس ( .2جدول 

  توان آزمون  F  P  مجذوراتنيانگيم درجه آزادي مجموع مجذورات  ري/متغراتييمنبع تغ
  257/0  496/0  85/0 70/1 4 80/6  درون گروهي

       98/1 60 20/119 خطا
  05/0داري در سطح  معني *
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  گروهي) ) در مرحله دوم تمريني (اثرات درون1*4خالصه نتايج تحليل واريانس ( .3جدول 
  توان آزمون  F  P  مجذوراتنيانگيم درجه آزادي مجموع مجذورات  ريمتغ /راتييمنبع تغ

  960/0  *001/0  28/5 41/13 4 67/53  گروهيدرون
       53/2 60 32/152 خطا

  05/0داي در سطح  معني *
  

  آزمون همبسته بين دو پس t جيخالصه نتا .4 جدول
 t P درجه آزادي آزمون

 *004/0 39/3  15  2و 1آزمونپس
  05/0داري در سطح  معني *

  
پس از  ينيعملكرد گروه نشان داد كه در مرحله اول تمر نيانگيم
عملكرد  يكم ،2داشت. در بلوك  تاف ي، گروه كم1در بلوك  يعني آزمون پيش

دهنده   نشان و مشاهده شد زين 4و  3در بلوك  شيروند افزا نيو ا افتهيبهبود 
. در مرحله باشد ميكه گروه در حال اكتساب مهارت مورد نظر  مطلب بود نيا

 ،از خود نشان داد 1در بلوك  يديآزمون، گروه افت شد پس از پيش ينيدوم تمر
در جبران افت خود داشت. در ادامه،  يسع شيكم و ب يبعد يها بلوك دري ول

 يها آزمون و بلوك و پس شيپ نيدار ب يعدم تفاوت معن يآمار يها ليتحل
 شرفتيدار و روند پ يت معنوعدم تفا ،ينينشان داد. در مرحله اول تمر ينيتمر
 شركت كهباشد  نيتواند به علت ا يم ينيتمر يها بلوك نيعملكرد ب كنواختي
و قابل توجه  عيسر شرفتيپ يدر افراد مبتد .ماهر بودند مهين يكنندگان افراد 

). در 18( رديگ يصورت م يدر افراد خبره تنها سازگار ليو شود، ميمشاهده 
نسبت به  1ي در بلوك ردا افت قابل توجه و معني ي،نيمرحله دوم تمر

كنندگان از   شركت آزمون پيش دركه  بود نيآزمون مشاهده شد و علت آن ا پيش
با حذف  يبه نوع ينيدر مرحله دوم تمر يول ،بردند يبهره م يينايدسترس بودن ب

 نيا زيآزمون ن ها و پس آزمون با تمام بلوك پيش نيمواجه شدند. ب يينايبازخورد ب
مشاهده  يدار يآزمون تفاوت معن ها و پس بلوك نيب يول ،شد دهيدار د يافت معن

شركت  شاهدو  يشيننده در دو گروه آزماك  شركت 20 ،يقيد. در تحقگردين
طور   نقطه شروع به نقطه هدف و به كيرا از  يكيدسته ربات كي ديداشتند و با

داد  يرا م يدسته اجازه حركت فقط در صفحه افق ني. اكردند هدايت مي ميمستق
سرعت حركت  ،كنواختيحركت  كي جاديا يبود. برا نييت رو به پاو كف دس

  در حدود  يمتر يسانت 25 ريكه مس يطور  به؛ شد مي ميبا مترونوم تنظ
كنندگان استراحت   كوشش به شركت 10هر  ني. بديكش يطول م هيثان يليم 600

به  ازيكردند و ن يها خواسته شده بود كه اگر احساس خستگ شد و از آن داده مي
كوشش را اجرا  640 ،آزمونگر را مطلع كنند. هر دو گروه ،داشتند شتريب تاستراح

 ،شد اعمال مي روين دانيم يشيگروه آزما يبرا ف،يتكل ياجرا نيكردند. در ح
فاز  4شامل  نيتمر يطور كل  وجود نداشت. به يتداخل چيه شاهدگروه  يبرا يول

 ،خاموش بود روين دانيم 4 و 1 بود. در فاز يكوشش 40بلوك  4و هر فاز شامل 
از  شيادامه داشت. در گروه آزما 3فاز  انيشد و تا پا ، روشن مي2اما در فاز 

 كه كنند يسع ،شود روشن مي روين دانيم يوقت كه بود  ها خواسته شده يآزمودن
تفاوت  جينتا انيرا ادامه دهند، اما در پا ميمستق ريآن را جبران كنند و مس

) كه با تحقيق حاضر 8ديده نشد (در دو گروه  ينيتمر يفازها نيب يدار يمعن
و همكاران ناهمسو  Wu قيحاضر با تحق قيتحق جينتا ديگر، . از طرفهمسو بود
بهبود  يداريبا و بدون چالش پا ينيها نشان دادند كه هر دو گروه تمر است. آن

 يجيتدر يداريبا ناپا ريمتغ يفيخود تكل قيدر تحق ها آناند.  در عملكرد نشان داده
 نينفر در هر گروه) قبل از ورود به جلسه تمر 9كردند. دو گروه از افراد ( يحطرا

) مورد يادداريهفته پس از آن (آزمون  2و  نيساعته، بعد از جلسه تمر 5/1
كرده و  نيانگشت تمر كي يدر هر زمان رو 1آزمون قرار گرفتند. افراد گروه 

از فشار دو انگشت (اشاره و  تفادهرا با اس في) تكليداريپانا(با چالش  2افراد گروه 
عملكرد  يها در شاخص يبهبود مشابه ،كردند. در هر دو گروه ني) تمريانيم

را تكرار قبل  قيتحق مطالعه بعدي خودو همكاران در  Wu. )6( مشاهده شد
 افراد جوان و سالمند با نيرا ب يداريناپا با چالش نين تفاوت كه تمريبا ا ،كردند
 يها نشان داد كه هر دو گروه در شاخص جينتا، اني. در پا)7( دندنمو سهيهم مقا

 Yang قيحاضر و تحق قيدار در تحق يعدم تفاوت معن علت اند. اجرا بهبود داشته
 نيمورد نظر باشد، بد فيتكل نيمدت زمان كم تمر تواند يم)، 8( و همكاران

 نيچند روز تمر ديو شا يشتريمهارت را به مدت ب نيا ديكه افراد با يمعن
  مشاهده كرد. يا تا بتوان تفاوت قابل مالحظه كردند يم

 نيدار ب يعدم تفاوت معن ،كه قابل بحث است يا جهينت نيتر مهم
كه عملكرد افراد پس از  يمعن نياست. بد ينيدو مرحله تمر يها آزمون پس
با  جينتا نيبا هم نداشت. ا يتفاوت يينايبا و بدون در دسترس بودن ب نيتمر

 ني، اثرات تمرها در مطالعه سوم خود آنو همكاران ناهمسو است.  Wuمطالعات 
در  يينايبازخورد ب رييرا تحت تغ يانگشت -چهار قيدق يروين ديتول فيتكل كي
طور داوطلبانه در   بهبزرگسال سالم هشت مورد مطالعه قرار دادند.  نيتمر نيح
شد.  تفادهاس قيتحق نيدر ا يشيآزما ابزاردو  ،شركت كردند. در واقع قيتحق نيا

چهار با  ديكنندگان با  بود كه شركت رويسنسور نچهار شامل  يفشار ابزار
پنج دسته با  كي يگرفتن كه دارا ابزارو  كردند يانگشت خود فشار اعمال م

 ،آزمون شست بود. پروتكل پيش انگشت انگشت در مقابل چهار براي رويسنسور ن
 يينايبه بازخورد يارا ،ينيتمر في. در تكلشدشامل  ي رانيآزمون و دو روز تمر پس

نشان داد كه دقت  جينتا، انيكرد. در پا يم رييبا توجه به عملكرد هر شخص تغ
  .)19( است  افتهي شيافزا ژهيو -فيتكل يداريبا ناپا نيعملكرد افراد تحت تمر

 طيكه افراد در شرا دهد ينشان م ينيدو روش تمر نيدار ب يتفاوت معن عدم
از  يدار يهم توانستند مهارت را كسب كنند و افت معن يينايدر دسترس نبودن ب

مانع كسب  يينايگفت كه حذف بازخورد ب توان يم ،نيخود نشان ندادند. بنابرا
قبل از حذف آن به  يينايب يها از نشانهاند  است و افراد توانسته  مهارت نشده

قبل از  ييناياز در دسترس نبودن ب يآگاه اتيبا ادب دهيپد ني. ارنديبهره گ يخوب
اجرا كننده از دسترس  يكه وقت يمعن نياست. بد هيمهارت قابل توج ياجرا

آماده  -ييناينبود ب - حالت نيبدتر يخودش را برا ،ن باشديمطم ييناينبودن ب
  يريگ حركات هدف ييفضا -يزمان يها يژگيبا و ،ها افتهياز  ريتفس نيا. كند يم

را  كياستراتژ يكرديها رو يژگيو نياست. ا وهمس ،اجرا شد يينايكه با و بدون ب
افراد حداقل خطا و حداكثر سرعت حركت را  ط،يشرا نيكند كه در ا يمنعكس م

 ميتنظ يبرا يينايكه ب داند ياجرا كننده م يطور خاص، وقت  . بهننديگز يم بر
حركات  يانداز راه يرا برا يشتريزمان ب اغلب ست،يدر دسترس ن نيآنال



  

  
  

www.mui.ac.ir  

و همكاران يحسن باران بايفر ژهيو فيتكل يداريو ناپانيتمر

 1395287آذر و دي/5/ شماره 12پژوهش در علوم توانبخشي/ سال 

 يحركت يزير زمان اضافه برنامه ني، ابه فرض). 15( رديگ يكار مه ب يريگ هدف
در  يينايداند كه بازخورد ب ياجرا كننده از قبل م يكند. وقت يتر را منعكس م قيدق

 طينسبت به شرا شتريزودتر به سرعت حداكثر ب يريگ دفدسترس است، اندام ه
 ياستراتژ نيكنند كه ا ميشنهاديو همكاران پ Hansenرسد.  يم يينايبدون ب

 شتريب ،در دسترس است يهنوز وقت ييناياجرا كننده از بازخورد بتا شود  باعث مي
  .)20( رديبهره بگ
  

  ها محدوديت
كنندگان در مورد   شركتي ذهن ياحتمال ناتيمحقق بر تمر قيعدم كنترل دق

 زانيو م هيعدم كنترل بر تغذي و نيتمر مورد نظر در خارج از جلسات فيتكل
رفت. از اين  هاي تحقيق حاضر به شمار مي از محدوديت كنندگان  خواب شركت

 يبرا يشتريب ينيتمر يشود كه روزها مي شنهاديپ يبعد يها پژوهش يبرارو، 
مهارت  يريادگي زيو انتقال ن يادداري يها با آزمون د وگردكسب مهارت استفاده 

از نظر  زين يحركت يالگوكه بهتر است  ،ني. همچنرديقرار گ يمورد بررس
  .رديقرار گ يمورد بررس يگو هماهن يريرپذييتغ

  
  پيشنهادها

 يبرا يشتريب ينيتمر يشود كه روزها مي شنهاديپ يبعد يها پژوهش يبرا
مهارت  يريادگي زيو انتقال ن يادداري يها كسب مهارت استفاده شود و با آزمون

 يريرپذيياز نظر تغ زين يحركت يبهتر است الگو ني. همچنرديقرار گ يمورد بررس
  .رديقرار گ يمورد بررس يگو هماهن
  

  گيري نتيجه
 -فيتكل يداريناپا جاديشود كه ا گرفته مي جهينت نيچن ،چه گفته شد آن بنابر

حركتي منجر به كسب مهارت  كه نيعالوه بر ا يينايبا حذف بازخورد ب ژهيو
عملكرد  تواند يو فرد م كند يآماده م داريناپا طيشرا يرا برا فردشود،  ميپيچيده 

مطلوب  جهينت حفظ كرده و به  يطيحمزاحم م يرهايوجود متغ ي باخود را حت
توان به مربيان و درمانگران پيشنهاد كرد كه براي  همين دليل، مي  به. ابدي  دست

ها، ورزشكاران و بيماران را  هاي پيچيده و يا بازتواني اين مهارت آموزش مهارت

 طيشرا نيمقابله با ا يكه آنان برا يبه طورتحت شرايط ناپايدار تمرين دهند؛ 
  .بهتر آماده شوند

  
  تشكر و قدرداني

  شان اي نظرات ارزشمند پيشنهادات و يمارك لتش برااز پروفسور 
  .شود ي ميسپاسگزار

  
  نقش نويسندگان

 انجام براي مالي منابع جذب مطالعه، پردازي ايده و طراحي ،باراني حسن فريبا
 و تحليل ها، داده آوري جمع مطالعه، هاي نمونه و تجهيزات كردن فراهم مطالعه،
 دفتر به ارسال جهت نهايي نوشته دست تأييد نوشته، دست تنظيم نتايج، تفسير
 و انتشار تا آغاز از مطالعه انجام فرايند يكپارچگي حفظ مسؤوليت و مجله

 مطالعه، پردازي ايده و طراحي شهبازي مهدي، داوران نظرات به پاسخگويي
 خدمات نتايج، تفسير و تحليل مطالعه، هاي نمونه و تجهيزات كردن فراهم

 مفاهيم نظر از نوشته دست تخصصي ارزيابي نوشته، دست تنظيم آمار، تخصصي
 حفظ مسؤوليت و مجله دفتر به ارسال جهت نهايي نوشته دست تأييد علمي،

 ،داوران نظرات به پاسخگويي و انتشار تا آغاز از مطالعه انجام فرايند يكپارچگي
 و تحليل و مطالعه علمي و اجرايي پشتيباني، خدمات ،بروجني طهماسبي شهزاد
 تفسير و تحليل مطالعه، پردازي ايده و طراحي ،سنجري محمدعلي، نتايج تفسير
 فاضل جمال و علمي مفاهيم نظر از نوشته دست تخصصي ارزيابي و نتايج

  .را به عهده داشتند مطالعه علمي و اجرايي پشتيباني، خدمات ،كلخوران
  

  منابع مالي
دانشگاه  ،يولوژينزيدپارتمان ك .رانيا -دانشگاه تهران ،يرفتار حركت گروه
  .كايآمر ا،يلوانيپنس

  
  تعارض منافع

  .باشند نويسندگان داراي تعارض منافع نمي
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Abstract 
 

Introduction: Motor skill acquisition studies have shown that the performance of a motor task will be smoother after 
practice; however, the type of practice is very important. Thus, the aim of this study was to investigate the effect of 
practice with task-specific instability on performance and acquisition of a throwing skill. 
Materials and Methods: This quasi-experimental study was conducted on 16 semi-skilled subjects under 2 practice 
conditions, with and without availability of visual feedback. Each practice stage involved 3 blocks of 10 trials. The 
subjects’ throwing skill was evaluated in pretest and posttests, before and after the practicing stages. Two repeated 
measures ANOVA and paired t-test were used to examine the differences between subjects in practicing and test 
stages at a significance level of 0.05.  
Results: No significant difference were observed between practice blocks in the two stages of practice; however, 
there were significant differences between pretest and posttest with blocks in the second stage (P = 0.001). Moreover, 
no significant differences were observed between the posttests of the two practice stages. 
Conclusion: Task-specific instability with blocking of visual feedback not only induces the acquisition of complex 
motor skills, but also prepares the individual for confronting unstable conditions. It is suggested that coaches and 
therapists train athletics and patients for performing complex skills under unstable conditions to better prepare them 
for confronting these conditions. 
Keywords: Motor learning, Functional laterality, Practice, Throwing skill, Feedback, Sensory 
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