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 61 1396 خرداد و تیر/ 2/ شماره 13پژوهش در علوم توانبخشی/ سال 

 یادگیری مهارت حرکتی در کودکانتأثیر دستکاری قیود تکلیف بر 
 

 3یشهباز یمهد، 2مقدم اکبر جابری علی ،1ها یصحبت محمد

 

 چکیده

شده و  بندی تأثیر تمرین با تجهیزات مقیاسپژوهش حاضر با هدف بررسی  گیرد، می قرار تأثیر تحت قیود وسیله به  مهارت اکتساب که  با توجه به این :مقدمه

 .یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در کودکان انجام گردیداستاندارد بر 

 در گیری روش نمونه ساله به  12-10آموز دوره ابتدایی  دانش 02آزمون بود.  و پس آزمون این مطالعه از نوع نیمه تجربی همراه با مراحل پیش ها: روشمواد و 

 جلسه و در هر جلسه  5قرار گرفتند. مرحله اکتساب،  استاندارد و شده بندی  تمرین با تجهیزات مقیاس در دو گروه به صورت تصادفی و انتخاب شدند دسترس

در  6متری انجام گرفت. آزمون انتقال با توپ اندازه  25/3و  02/0، 62/0به ترتیب با ارتفاع حلقه  7و  6، 5های اندازه  ها با توپ کوشش انجام شد. آزمون 52

ها با استفاده از  ادهساعت بعد از آخرین جلسه اکتساب صورت گرفت. د 02دقیقه پس از آخرین کوشش و آزمون یادداری نیز   12آخرین روز اکتساب و 

 .تجزیه و تحلیل گردید 25/2داری  در سطح معنی Paired tو  Independent tمرکب،   واریانس های تحلیل  آزمون

  پرتاب گروه. با این وجود، الگوی (P > 25/2اشت )ها وجود ند داری بین گروه ها در آزمون یادداری و انتقال، تفاوت معنی بر اساس مقایسه دقت گروه :ها یافته

 .بود استاندارد  گروه از بهتر شده بندی  مقیاس تجهیزات با تمرین

 .شود میبهتر الگوی حرکت در کودکان  گیری شده، باعث شکل بندی  استفاده از تجهیزات مقیاس گیری: نتیجه

 تجهیزات ،بندی ، مهارت حرکتی، کودکان، مقیاسقیوددستکاری  ها: کلید واژه

 

ی پژوهش در علوم توانبخش. یادگیری مهارت حرکتی در کودکانتأثیر دستکاری قیود تکلیف بر  .اکبر، شهبازی مهدی مقدم علی جابری ،محمدها  صحبتی ارجاع:

 61-66(: 2) 13؛ 1396
 

 81/1/8931: رشیپذ خیتار 81/8/8931: افتیدر خیتار

 

 مقدمه
 هترب های روش کشفدر جستجوی  همواره حرکتی، یادگیری حیطه در مطالعات
که ادبیات پیشینه در  طوری   بوده؛ به ها مهارت به یادگیری کمک برایآموزش 

های  ها و تدارک فرصت ای در مورد ساختار تمرین مالحظه این زمینه، دانش قابل 
 تمرین در جهت آموزشی های و به محیط (1)یادگیری ارایه کرده است 

 حصول بارتباط باالیی اآمیز  موفقیت تمرین چرا که کند؛ می توصیهآمیز  موفقیت
های مؤثر  . در این میان، بررسی و جستجوی راه(2)دارد  حرکتیهای  مهارت

های حرکتی، از این مسأله  مهارت بازتوانی و شناختی بخشی عصب برای توان
 مستثنی نیست.

وسیله  (، اکتساب مهارت به Constraints-led) بر اساس رویکرد قیود محور
از تجهیزات  جا که از آن و گیرد قیود فرد، محیط و تکلیف تحت تأثیر قرار می

بندی تجهیزات  ، مقیاس(3، 4)شود  محسوب می فیمربوط به تکل ودیانواع ق
(Scaling equipment)  دستکاری قیود تکلیف است و روشی را که مهارت در

راهکار مناسبی  رسد و به نظر می (5)دهد  شود، تحت تأثیر قرار می آن اجرا می
 باشد. آمیز بودن تمرین می برای تسهیل مهارت و افزایش احتمال موفقیت

در طراحی  محیط( و تکلیف )فرد قیود از استفاده، پویا های بر اساس سیستم

 الگوهای فضا آن در که شود تمرین، باعث ایجاد سودمندترین فضای حالتی می

در خصوص و همکاران  Davids .(3، 4، 6) کنند پیدا ظهور توانند می کارامد حرکتی

ها در  بندی تجهیزات و ابزار ورزشی معتقد هستند که یاد گیرنده فواید مقیاس

کنند که  به صورت مؤثری کسب میحرکت را  -صورت جفت شدن، اطالعات

ها باشد. همچنین، به کارگیری این  بدنی آن ابزارهای تمرینی بر اساس مقیاس 

تواند برای محدود کردن الگوی حرکت یاد گیرنده جهت افزایش و  تجهیزات می

 تواند دیگر، دستکاری قیود می بیان  . به (6)ارتقای اکتساب مهارت استفاده شود 

 یاد گیرنده حرکت الگوی تغییر باعث و دهد قرارتأثیر  تحت را مهارت تولید نتیجه

یاد  توانند می مربیان رو، از این  (.3 ،7دهد ) افزایش را مهارت اکتساب و شود

 .کنند راهنمایی تکلیف به مربوط قیود تغییر طریق از را گیرندگان

 مقاله پژوهشی
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شده  شده ذکر  بندی  دالیل دیگری نیز برای استفاده از تجهیزات مقیاس
که استفاده از این تجهیزات، باعث افزایش انگیزش و لذت در یاد   است؛ اول این

موردی احتمال مشارکت مداوم یاد گیرنده در ورزش را  چنین که شود گیرنده می
های جسمانی  کودکان فاقد قدرت و ویژگیکه چون  این  دوم. (3)به همراه دارد 

، استفاده از تجهیزات (8)الزم برای استفاده از تجهیزات بزرگساالن هستند 
های بد در آنان شود. حتی سرخوردگی و یا  عادتتواند باعث رشد  بزرگساالن می

ها، ممکن است باعث نگرش منفی نسبت  های کودکان در انجام مهارت شکست
. (9)به یادگیری و ایجاد پیامدهای منفی عمیق بر یادگیری بلند مدت شود 

رسد.  شده در کودکان سودمند به نظر می بندی  بنابراین، استفاده از ابزار مقیاس
تجهیزات و همکاران بیان کردند که استفاده از  Buszardعالوه بر این، 

که  شود؛ در حالی  صورت ناهشیار می  باعث تغییرات تکنیک بهشده،   بندی مقیاس
های  حل صورت آشکار( راه تر )به  یزات اندازه کامل باعث کاوش هشیارانهتجه

شده با   بندی رو، شاید تجهیزات مقیاس . از این(11)گردد  حرکت در کودکان می
 کهشود  صورت ناهشیار، سبب درگیری کمتر حافظه کاری می  تغییر تکنیک به

، تمرین حین در اشتباهات احتمال کاهش و مهارت اجرایسازی  آسان با تواند می
 صورت، این در گردد. پنهان یادگیری باعث وکند  عمل خطا کم تمرین با مشابه

نسبت به بزرگساالن یا در  کودکان درتوجه به محدودیت حافظه کاری بیشتر  با
بخشی افراد بعد از سکته مغزی که در مورد  مورد افراد مبتال به آلزایمر یا توان

 حافظه کاری مشکل دارند، احتمال دارد این روش تمرینی تأثیر بیشتری داشته
شوند، در یادگیری  هایی که باعث یادگیری پنهان تکالیف می . فواید روشباشد

پریشی در بازتوانی افراد با  یمر و زبان، بیماری آلزا(9، 11) حرکتیهای  مهارت
 (12) سکته از بعد ها بخشی آن و توان (11)اختالالت و صدمات حافظه 

خطا که باعث  گزارش شده است. به عنوان مثال، ایجاد شرایط تمرین کم
  صببخشی ع شود، کاربرد بالینی مهمی در زمینه توان یادگیری پنهان می

 .(11)شناختی دارد 
شده در  بندی  شده نیز فواید تمرین با ابزار مقیاس برخی مطالعات انجام 

(. 3، 4، 7، 11، 13اند ) ها نشان داده مقایسه با ابزار استاندارد را بر اجرای مهارت
و همکاران با تعدیل ارتفاع تور و زمین تنیس، به  Timmermanبه طور مثال، 

بندی این تجهیزات باعث پیشرفت بازی و افزایش  این نتیجه رسیدند که مقیاس
و همکاران نیز تأثیر مثبت تعدیل جرم توپ  Arias. (7)شود  لذت در کودکان می

های موفق کودکان در طول مسابقه گزارش  اد اجرای پرتابرا بر افزایش تعد
 نمودندرش وجود، برخی مطالعات دیگر نتایج متناقضی را گزا . با این (13)کردند 

تفاوتی در استفاده از توپ  Smithو  Hammondمثال،  عنوان  . به (2، 5، 8، 14)
. نتایج پژوهش (14)شده و استاندارد برای یادگیری تنیس مشاهده نکردند  تعدیل 
Arias شده نسبت به توپ  و همکاران نیز نشان داد که استفاده از توپ تعدیل 

و همکاران  Buszard. (8) شود استاندارد، باعث افزایش اجرای موفق شوت نمی
گیری کردند که راکت بزرگ تنیس نسبت به راکت کوچک، منجر به  نتیجه

. عالوه بر این، راکت کوچک باعث دقت شود هماهنگی بیشتر چشم و دست می
 .(5)اجرای بیشتر نسبت به راکت استاندارد نشد 

جایی که در  از آنبا توجه به نتایج متناقض مطالعات صورت گرفته و 
تعدیل  زمین اندازه یا توپ جرم مانندتحقیقات قبلی فقط یکی از قیود تکلیف 

 بررسی با هدف حاضر مطالعه گرفته بود، قرار بررسی مورد ها آنتأثیر  وشده 
 اجرای و یادگیری بر حلقه ارتفاع و توپ اندازه قیودزمان  هم دستکاری تأثیر

 .انجام گردید کودکان در بسکتبال پرتاب

 ها مواد و روش
 گروه دو با آزمون، همراه پس -آزمون پیش این تحقیق از نوع نیمه تجربی با طرح

مدارس ابتدایی پسرانه شهر قیدار که   آموزان آزمایشی بود. بدین ترتیب، از دانش
ساله،  11-12آموز  دانش 21صورت داوطلبانه در مطالعه شرکت کرده بودند،   به

( 3، 14دست و مبتدی در بسکتبال بر اساس مطالعات مشابه قبلی ) سالم، راست
گروه تمرین با تجهیزات صورت تصادفی ساده در دو   انتخاب شدند و به

کنندگان به صورت  . تمام شرکت قرار گرفتند استاندارد و شده بندی  مقیاس
ها در  در مطالعه شرکت نمودند. نمونه نامه داوطلبانه و با تکمیل فرم رضایت

چپ دست بودن، داشتن تجربه قبلی در بسکتبال یا  دیدگی، صورت داشتن آسیب
 شدند. عدم تمایل به ادامه همکاری، از مطالعه خارج می

کوششی در هر جلسه  51جلسه با اجرای سه بلوک  5اکتساب در  دوره 
پرتاب برای افت گرم  3دقیقه گرم کردن و سپس  11انجام گردید. هر جلسه با 

ای در بین هر بلوک وجود داشت.  قیقهد  شد. استراحت سه می کردن شروع 
متر فاصله   ها با دوربینی که با سمت راست اجرا کننده پنج های آزمودنی کوشش

 الگوی اصلی اساس سه مرحلهبر  ها پرتاب . الگوی(15)برداری شد  داشت، فیلم
ها  از روی فیلم بسکتبال مربی پرتاب )آمادگی، پرتاب و تعقیب(، توسط دو

 شش مقیاس اساس بر ها . امتیازدهی برای دقت اجرای پرتاب(16)دهی شد  نمره
صد تبدیل در به ها در نهایت، امتیاز پرتاببود.  Parfitt (17) و Hardyارزشی 
 .(16)گردید 

تمرین با ها در دوره اکتساب به این صورت بود که گروه  نحوه تمرین گروه
 را خود های پرتاب سبد( ارتفاع و توپ وزن )تعدیل شده بندی  تجهیزات مقیاس

پرتاب  متری  61/2متری به حلقه با ارتفاع  5/3از فاصله  پنج اندازه توپ با
 .بسکتبال انتخاب شد( ها بر اساس مطالعه پایلوت و قوانین مینی )اندازهکردند  می

از فاصله ثابت  7 اندازههای خود را با توپ  پرتاب ،استاندارد ابزار با تمرین گروه
 اتمام از نجام دادند. پسمتری ا 15/3متری به حلقه با ارتفاع استاندارد  5/3

 انتقال با  آزمون دقیقه استراحت، 11اکتساب و با فاصله  جلسه پنجم مرحله
متری اجرا  81/2به حلقه با ارتفاع  6متری با توپ اندازه  5/3پرتاب از فاصله  11

ساعت پس از آخرین جلسه  24شد. آزمون یادداری )طرح انتقال دوگانه( نیز 
دقیقه از هم صورت  5متری حلقه به فاصله  5/3از فاصله پرتاب  11اکتساب با 

منظور   به اکتساب و دوره در ها گرفت. با توجه به شرایط متفاوت تمرین گروه
 که  اینو اطمینان از  یادداری آزمون در ها گروه عملکرد شدنمقایسه   قابل

  دوگانه طرح انتقال از ،ندترتیب تمرین در نتایج سوگیری ایجاد نک
(Double transfer design استفاده گردید )(18، 19). 

پرتاب اول  11امتیاز  ها، آزمون الگوی پرتاب گروه در مورد نمرات پیش
آزمون آن گروه در نظر  پیش امتیازعنوان  به   روز اول اکتساب هر گروه

شد. الزم به ذکر است که در طول انجام مطالعه به علت افت گرفته 
 دیگر  نفر و گروه 9پیدا کرد و گروه اول به  کاهش ها آزمودنی، تعداد گروه

 نفر تقلیل یافت. 8به 
 نرمال )بررسی Shapiro-Wilk های ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون داده

تحلیل واریانس مرکب ها(،  )بررسی همگنی واریانس Leveneها(،  داده بودن
 Paired t و Independent t ها(، گروهی اجرای گروه گروهی و درون  )مقایسه بین 

 (version 21, IBM Corporation, Armonk, NY) 21 نسخه SPSSافزار  در نرم
 ها داده یدار یمعن سطح عنوان به P < 15/1. گرفت قرار لیتحل و هیتجز مورد

 .شد گرفته نظر در
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 ها یافته
 ابزار با تصادفی در دو گروه تمرین صورت  بهکنندگان مطالعه حاضر  شرکت 
 1/145 ± 6/8سال، قد  9/11 ± 7/1 نفر با میانگین سنی 9شده ) بندی مقیاس
نفر با  8استاندارد ) ابزار با کیلوگرم( و تمرین 1/37 ± 7/7 متر و وزن سانتی

  متر و وزن سانتی 1/145 ± 3/7سال، قد  1/11 ± 8/1 میانگین سنی
 کیلوگرم( قرار گرفتند. 8/36 ± 1/6

 از حاکی کهداری با یکدیگر نداشتند  معنی تفاوتاز نظر قد و وزن دو گروه 
ها  دقت پرتاب گروه 1این متغیرهای فیزیکی بود. شکل  نظر از ها گروه همگنی

 .دهد نشان می را  در طی جلسات اکتساب و آزمون
 

 
هاطیجلساتاکتسابوآزمونتغییراتدقتاجرایپرتابگروه.1شکل

 
 نداد نشان ها گروه بینرا  داری آزمون، تفاوت معنی مقایسه نمرات پیش

(15/1 < P .)2شکل   ها طی جلسات اکتساب و آزمون در الگوی پرتاب گروه 
 ژهیو  به زمان طول در ها گروه پیشرفت بیان کنندهکه  داده شده استنشان 

 بود. دیگر  گروهشده نسبت به   بندی تمرین با ابزار مقیاس  گروه بیشتر پیشرفت
 

 
هاییادداریهادرجلسهاولوآزمونالگویاجرایپرتابگروه.2شکل

وانتقال

 
ها در طی جلسات  متفاوت خط پرتاب از حلقه بین گروه فاصلهبا توجه به 

  نگرفت. صورت در این مرحله هم با ها گروهاکتساب، مقایسه اجرای 
با استفاده از آزمون تحلیل  ها ها در آزمون نمرات دقت و الگوی گروه

)آزمون*گروه( مقایسه شد. در خصوص دقت اجرا،  2*5واریانس مرکب با طرح 

2=  19/1) زمان در گروهنتایج نشان داد که تعامل 
 ،5/1  =(6 4 و)F ،191/1  =P) 

2=  12/1)و اثر اصلی گروه 
 ،3/1  =(15  1و)F ،611/1  =Pنیا با نبود. دار ( معنی 

2=  49/1) به دست آمد دار ، اثر اصلی زمان معنیوجود 
 ،4/14  =(6  4و)F ،

115/1  =P.) 
 تعامل حاکی از آن بود که ها نتایج مقایسه نمرات الگوی جلسات آزمون

2=  12/1) نیست دار معنی زمان در گروه
 ،1/2  =(6  4و)F ،191/1  =P اما اثر ،)

2=  59/1اصلی زمان )
 ،9/21  =(6  4و)F ،115/1  =P و اثر اصلی گروه ) 

(34/1  =2
 ،7/7  =(15  1و)F ،114/1  =P )بود دار معنی. 

مرکب در مورد اثرات  واریانس تحلیل آزمون نتیجه داری با توجه به معنی
ها، نمرات  یادگیری در گروهرخداد بررسی  هدف بای دقت و الگو گروه  درون

مورد  Paired tآزمون با نمرات یادداری با استفاده از آزمون  )دقت و الگو( پیش
 (.1مقایسه قرار گرفت )جدول 

 
درموردمقایسهنمراتدقتوالگویPaired t.نتایجآزمون1جدول

یادداریآزمونوآزمونپیشدرهاپرتابگروه

مقدارریمتغگروه
t

درجه

یآزاد
مقدار

P
 001/0* 1 -5/4 دقت شده یبند اسیمق ابزار با نیتمر گروه

 005/0* 1 -0/80 الگو

 008/0* 7 -5/5 دقت استاندارد ابزار با نیتمر گروه

 005/0* 7 -3/9 الگو

 P < 15/1 سطح در دار معنی*

 
 اثرات مورد در مرکب واریانس تحلیل  آزمون نتیجه داری با توجه به معنی

 Independent tآزمون  از استفاده باالگوی پرتاب دو گروه  الگو، در گروهی  بین
در آزمون  ها دار بین گروه مقایسه گردید. نتایج حاکی از وجود تفاوت معنی

(. همچنین، بر اساس 15t ،111/1  =P=  1/4) بودیادداری )طرح انتقال دوگانه( 
 بین داری ، تفاوت معنی5در آزمون با توپ اندازه  Independent tنتایج آزمون 

(. در هر دو مورد، 15t ،131/1  =P=  4/2وجود داشت ) ها گروهپرتاب  الگوی
 ها در سایر آزمون .بود باالتر شده  بندی مقیاس ابزارنمره الگوی گروه تمرین با 

 نشد مشاهده ها گروه بین داری ( تفاوت معنی7و  6اندازه  های )آزمون با توپ
(151/1 < P.) 

 

 بحث
یادگیری پرتاب بندی ابزار بر  هدف از انجام تحقیق حاضر، مقایسه تأثیر مقیاس

سطح مهارت  توانستند  در کودکان بود. نتایج نشان داد که هر دو گروه بسکتبال
خود را در طی زمان در متغیرهای دقت و الگوی پرتاب ارتقا دهند. همچنین، 

 تجهیزات با تمرین  نتایج حاکی از پیشرفت بهتر الگوی حرکت در گروه
 بود. شده  بندی مقیاس

و  Timmerman مطالعات های یافته با دقت مورد درنتایج بررسی حاضر 
 بخشی از نتایجو در مورد الگو با  (11)و همکاران  Buszardو  (7)همکاران 

با بخشی از  همخوانی داشت، اما (11، 21)و همکاران  Buszardهای  پژوهش
 Buszardو  (8)و همکاران  Smith (14) ،Ariasو  Hammond نتایج تحقیقات

تواند تفاوت در نوع تکلیف  همسو نبود که علت احتمالی آن می (5)و همکاران 
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ب
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 گروه تمرین با ابزار استاندارد شده بندی  گروه تمرین با ابزار مقیاس

.0

1.0

2.0

3.0

4.0

آزمون انتقال   7آزمون با توپ  6آزمون با توپ  5آزمون با توپ  پیش آزمون
 دوگانه

 گروه  تمرین با ابزار استاندارد گروه تمرین با ابزار مقیاس بندی شده



 

 
 

http://jrrs.mui.ac.ir 

 و همکاران ها صحبتی محمد یادگیری کودکان بر تکلیف قیود تأثیر

 62 1396 خرداد و تیر/ 2/ شماره 13پژوهش در علوم توانبخشی/ سال 

 و ها آزمودنی بودن( مبتدی و )ماهر)ساده یا پیچیده بودن(، سطح مهارت 
 باشد. هوشی( بهره و انگیزش فردی )مانند بین های تفاوت

 الگو در داری پیشرفت معنی  نتایج آزمون یادداری نشان داد که هر دو گروه
بر اساس رویکرد قیود محور، دستکاری قیود کلیدی و مهم  داشتند. پرتاب دقت و

حل حرکتی  دهد تا بتواند راه های( یاد گیرنده شکل می به مرزهای )محدودیت
ردی با تعامل قیود های عملک حل دیگر، راه عبارت   . به(1)مناسبی را کشف کند 

دهند،  فرد، محیط و تکلیف که مرزهای رفتارهای هدف محور را شکل می
شود. همچنین، دستکاری قیود تکلیف، روشی برای تشویق یاد گیرنده  تسهیل می

؛ یعنی تعدیل قید (3، 6) های حرکتی مناسب است حل جهت ایجاد انواع راه
تا حرکات خود را برای انتخاب  دهد تکلیف این امکان را به کودکان می

 ناهشیارانه فرایند تسهیل به مسأله این و نماید بررسیحل  راه ترین مناسب
رسد ایجاد شرایط تمرینی از  رو، به نظر می ازاین .(4) کند می کمک گیرییاد

 واسطه استفاده از طریق محدودسازی قیود و یا ایجاد تعامل مناسب بین قیود به 
 ایجاد برای کودکان تشویق و مهارت تسهیل باعث شده،  بندی تجهیزات مقیاس

 در مهارت دار معنی یادگیری بهدر نتیجه،  و شود مناسب حرکتی های حل راه انواع
اند که پیشرفت  های قدیمی تأکید کرده عالوه بر این، دیدگاه  انجامد. می ها آن

داد؛ به این صورت که تمرین در کل به توان به تأثیر تمرین نسبت  ها را می گروه
های حرکتی مورد توجه قرار  عنوان عامل مؤثری برای پیشرفت در مهارت 

گیرد؛ چرا که اگر تمامی عوامل ثابت نگهداشته شود، پیشرفت در مهارت به  می
که تحت عنوان  طوری  توجهی به مقدار تمرین مربوط است؛ به  صورت قابل 

 .(21)شده است   هقانون تمرین توضیح داد
در آزمون یادداری، نشان  ها دار در نمرات دقت پرتاب گروه عدم تفاوت معنی

 بر استاندارد و شده بندی مشابه روش تمرین با تجهیزات مقیاس کارامدیدهنده  
 آزمون درها  داری بین الگوی گروه وجود، تفاوت معنی این  پرتاب است. با  دقت

شده الگوی   بندی تمرین با ابزار مقیاسگروه یادداری مشاهده شد؛ به طوری که 
در زمینه فواید و همکاران  Davidsبهتری را نشان داد. این یافته با نتایج مطالعه 

ها بیان کردند که یاد  ( همسو بود. آن6ی )بندی تجهیزات و ابزار ورزش مقیاس
طور مؤثری کسب   حرکت را به -ها در صورتی جفت شدن اطالعات گیرنده

. شاید روش (6)ها باشد  بدنی آن کنند که ابزارهای تمرینی بر اساس مقیاس  می
 -شدن هرچه بیشتر اطالعات  جفت به شده بندی  تمرین با تجهیزات مقیاس

کند. همچنین، تمرین با چنین روشی، قیودی  حرکت در محیط تمرین کمک می
توجهی  طور قابل  د و به شو را که به علت استفاده از تجهیزات اعمال می

دهد،  دهد و حرکت را تحت تأثیر قرار می اثربخشی الگوهای حرکتی را تغییر می
 فضا آن در کهگردد  باعث ایجاد سودمندترین فضای حالتی میو کند  محدود می

 Kachelهای تحقیق  یافته .(9) کنند پیدا ظهور توانند می کارامد حرکتی الگوهای
 از شده بندی مقیاس ورزشی تجهیزات از استفاده حاکی از آن بود که همکاران و

 .(4) کند می کمک مهارت اکتساب تسریع به حرکت، الگوی محدودسازی طریق
 تا دهد می یاد گیرنده به را امکان این شده  بندی مقیاس تجهیزاتعالوه بر این، 

 حرکت -اطالعاتهای  شدگی جفت ظهور به تمرین، شرایط نیازهای بر تسلط با
 .(3) شود متمرکز خاص

 انتقال آزمون در ها گروه بین پرتاب الگوی و دقت به مربوط نتایج مقایسه
دیگر،   عبارت  به با یکدیگر ندارد. داری معنی تفاوت ها گروه اجرای که داد نشان

 تجهیزاتی با اجرا، و جدید شرایط به انتقال در تمرینی های روش همه کارامدی
 باشد. می مشابه تا حدودی متفاوت، حلقه ارتفاع و توپ اندازه مانند

خودکارامدی  شناختی عوامل مؤثر بر یادگیری، عامل روان یکی دیگر از
که افزایش خودکارامدی با اجرای خوب و ارتقای یادگیری در   طوری  است؛ به

یاد  به مثبت بازخورد باعث اجرا موفقیتجا که  . از آن(22، 23)ارتباط است 
 ارتقای همچنین، و یادگیری و اجرا پیشرفت با خود این و شود می گیرنده

یکی از دالیل  رسد ؛ بنابراین، به نظر می(22)دکارامدی در ارتباط است خو
افزایش  شده، بندی  احتمالی پیشرفت بیشتر در تمرین با تجهیزات مقیاس

 .خودکارامدی باشد
 

 ها محدودیت
و عدم کنترل  ها تعداد کم آزمودنی به توان می پژوهش حاضر های محدودیت از

 .اشاره نمود مهارت مورد در ها تمرینات ذهنی احتمالی آزمودنیبر 
 

 پیشنهادها
زمان کم دوره اکتساب، پیشنهاد   ها و مدت تعداد اندک آزمودنی به توجه با

 دوره تر طوالنیمدت زمان  و ها آزمودنی بیشتر تعداد حاضر با تحقیق شود می
 .گردد اجرا اکتساب
 

 گیری نتیجه
، شده بندی  مقیاس تجهیزات با تمرین روشبا توجه به نتایج مطالعه حاضر، استفاده از 

. بنابراین، پیشنهاد شود حرکت می الگوی بهتر گیری شکل و اجرا تسهیل باعث
بهتر الگوی  هرچه  آموزش برایگردد مربیان و معلمان ورزش و حتی درمانگران،  می

 .استفاده نمایند شده بندی  ی مقیاس، از تجهیزات ورزشآن دهی شکل وحرکت 
 

 تشکر و قدردانی
. باشد می تهران دانشگاهی، مصوب دکترمقطع  رساله از برگرفته مطالعه حاضر

 انجام در که یافراد ریسا و ها یآزمودن و نیوالد هیکل ازنویسندگان  لهیوس نیبد
 .آورند تشکر و قدردانی به عمل می نمودند، همکاری پژوهش نیا

 

 نویسندگاننقش 
پردازی مطالعه، خدمات پشتیبانی و اجرایی و  مقدم، طراحی و ایده جابری اکبر علی

نوشته، ارزیابی تخصصی  علمی مطالعه، خدمات تخصصی آمار، تنظیم دست
نوشته نهایی جهت ارسال به دفتر مجله،  نوشته از نظر مفاهیم علمی، تأیید دست

عه، خدمات پشتیبانی و اجرایی و پردازی مطال شهبازی، طراحی و ایده مهدی
نوشته، ارزیابی تخصصی نوشته از نظر مفاهیم علمی،  علمی مطالعه، تنظیم دست

ها، طراحی و  صحبتی نوشته نهایی جهت ارسال به دفتر مجله، محمد تأیید دست
پردازی مطالعه، جذب منابع مالی برای انجام مطالعه، خدمات پشتیبانی و  ایده

آوری  های مطالعه، جمع العه، فراهم کردن تجهیزات و نمونهاجرایی و علمی مط
نوشته،  ها، تحلیل و تفسیر نتایج، خدمات تخصصی آمار، تنظیم دست داده

مسؤولیت حفظ یکپارچگی فرایند انجام مطالعه از آغاز تا انتشار و پاسخگویی به 
 .نظرات داوران را به عهده داشتند

 

 منابع مالی
مطالعه حاضر بر اساس تحلیل ثانویه بخشی از اطالعات مستخرج از رساله مقطع 
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 .دکتری، مصوب دانشگاه تهران و بدون حمایت مالی از مرکز یا دانشگاه تنظیم گردید
 

 تعارض منافع
باشند. بودجه انجام مطالعه پایه  هیچ کدام از نویسندگان دارای تعارض منافع نمی

به  1392توسط نویسنده مسؤول تهیه شد که از سال مرتبط با پژوهش حاضر 
عنوان دانشجوی مقطع دکتری گرایش رفتار حرکتی رشته تربیت بدنی و علوم 

 .باشد ورزشی مشغول به تحصیل می
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Abstract 
 

Introduction: Acquisition of a skill is affected by constraints. Therefore, the purpose of this study was to investigate 

the effect of task constraints manipulation on motor skill learning in children. 

Materials and Methods: This quasi-experimental study with a pretest-posttest design was conducted on 20 primary 

school children of 10-12 years of age. The subjects were selected through convenience sampling and randomly 

divided into two groups (training with scaled equipment and standard equipment). Acquisition phase included 5 

sessions and each session consisted of 50 trials. Tests were performed with ball sizes of 5, 6, and 7 and ring height of 

2.60 m, 2.80 m, and 3.05 m, respectively. Transfer test was performed 10 minutes after the last trial on the last day of 

acquisition phase using a size 6 ball. The retention test was conducted 24 hours after the last session of acquisition. 

Data were analyzed using mixed-design ANOVA, and paired and independent t-test at the significance level of 0.05. 

Results: Significant differences were not found between the 2 groups in terms of accuracy in the retention and 

transfer tests (P > 0.05). However, the pattern of throwing with scaled equipment was better in the practice group 

compared to the standard group. 

Conclusion: According the results of this study, it can be concluded that the use of scaled equipment leads to better 

learning of movement pattern in children. 
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