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 چکیده
کند و زمینۀ بینایی جدیدی میحرکت بازیکن تغییر با هر شود کهمیروی بازیکن اطالق زمینۀ محیطی پیشبینایی به  زمینۀ

های مرین و مسابقه، از این مناطق شوتنقاط دلخواه بازیکنان نخبه مناطقی هستند که بازیکنان بارها در طول ت گیرد.شکل می

 منزلۀبینایی به  بررسی زمینۀ ،پژوهش هدف ایندلخواه دارند.  ه و زاویۀکنند و بهترین عملکرد را از این فاصلخود را اجرا می

 سال تجربۀ 8 بابسکتبال  نخبۀمرد بازیکن  8ها آزمودنیبود. جود مهارت ویژه در نقاط دلخواه بازیکنان نخبه ویکی از دالیل 

یانی م نقطۀاجرا کنند.  بلوک 21و دسته  3قالب نقطه  در 7شوت جفت را از  210شد . از آنها خواسته بودندبازی بسکتبال 

 و دقیقه استراحت وجود داشت. تمامد نوبتشد و بین هر ها با آهنگ دلخواه اجرا می. شوتدلخواه بود نقطۀ ،این نقاط

زاویۀ  7د هر کدام از بازیکنان در رگرسیون خطی برای عملکرشد. ها برگردانده میها به یک شیوۀ مشابه به آزمودنیشوت

آزمون  وسیلۀبههای مختلف در زاویهعملکرد  شدۀبینیواقعی بازیکنان با مقادیر پیشرد عملک ،پسس و مختلف محاسبه شد

t آنهادلخواه  نقطۀدر  نخبه شده و عملکرد واقعی بازیکنانبینیکه بین عملکرد پیشنشان داد  . نتایجشدمقایسه  همبسته 

دهد که عملکرد بازیکنان نخبه در نقاط دلخواه آنان، های این تحقیق نشان مییافته .(>05/0p) اختالف معناداری وجود دارد

خاص، فواید  ها تمرین از یک نقطۀرسد بازیکنان نخبه در طول سالنظر میوابسته است. بهبینایی خاص این نقطه  به زاویۀ

 شود.منجر می محبوبدهند که به عملکرد اختصاصی آنان در نقاط نایی زیادی را پرورش میبی

 .، پرتاب آزاد بسکتبالطرحواره های ویژه، نظریۀبینایی، مهارت زمینۀ ها:کلیدواژه
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 قدمه م
بر اثر تمرین  مهارت ویژه مهارتی است که .گیری استهای هدفجدید در بحث سازوکار کنترل حرکتی مهارت بحثی 1های ویژهمهارت

 استبازیکنان در این فواصل  اختصاصیعملکرد  ،و حاصل آن یابدمی ظهورهدف  ازخاص  لۀدر فاص ،بازیکنان بسیار زیاد و عالقۀ

ها و کنترل حرکتی را در مهارت نحوۀ اندهای پویا سعی داشتهسیستمبسته و  حلقۀطرحواره،  بسیاری مانند نظریۀ هایه. نظری(15)

یکی از ساختارهای حافظه است که ( نیز اعتقاد دارد رد ادراکی 1971آدامز ) نظریۀ حلقۀ بستۀمختلف توضیح دهند.  هایموقعیت

 ۀنظرییابد. و قدرت بیشتری می شودمیتر بیشتر اختصاصی . رد ادراکی با تمرین و تجربۀ(3) را بر عهده دارداجرای حرکات  مسئولیت

 و طرحوارۀ )GMP(2یافته( برنامۀ حرکتی تعمیم1975و  2003یدگاه اشمیت )است. از د قائل کنترل مرکزی حرکات بهطرحواره 

گیریم ما قوانین و اصول کلی را یاد می طرحواره، . براساس اصول نظریۀیادآوری مسئول ثبت حرکات در حافظه و اجرای حرکات هستند

بندی نسبی عمال دارای وجوه ثابت مانند زمانشود و نه حرکات خاص. هر طبقه از ااز اعمال در حافظه ذخیره میای که طبقهطوریبه

. (2و  1) را بر عهده دارندتغییر الگوهای حرکتی در حرکات خاص  ،بین اجزاء هستند و نیز پارامترهای زمان و نیروی کلی و توالی

کنترل حرکتی انسان را براساس  ،کننداستفاده میحرکات هماهنگی و حرکات مداوم از های پویا نیز که دیدگاه سیستمطرفداران مقابل، در

یکی از اجزای کنترل حرکت و نه  فقطحافظه را نهد و این نظریه پا را فراتر می اصو داند.تکلیف حرکتی می محیط و، ردف تعامل میان

 (.7-9) داندعامل آن می یگانه

( از 2005) کارانو هم چتکی ندارد. خوانیهماند که با اصول نظریات فعلی و گذشته های جدیدی را ارائه دادهیافته ،تحقیقات اخیر

آزاد های پرتاب ،تر به سبدمتری( و سه نقطه دورتر و سه نقطه نزدیک 5/4) بسکتبالنالتی پ تا از نقطۀ خواستند بسکتبال نخبۀبازیکنان 

عملکرد افت  ،ز سبدازمان با افزایش فاصله هماساس اصول تغییرپذیری نیرو و اصول قانون فیتز، برشد که میبینی پیشکنند.  جراارا 

 ،یادی در آن انجام شده بودکه قبالً تمرینات ز ،پنالتی عملکرد بازیکنان در نقطۀو  کردن حمایتنتایج نهایی این موضوع را اما  .(10) کند

 دراین نتایج  .(10) در عملکرد بازیکن در این نقطه مشاهده شد توجهی درخور بهبودبود و تر دورتر و نزدیکبسیار بهتر از نقاط 

( 2005و همکاران )کیتچ یشی دیگر، در آزما .(11-13) شدیید تأنیز  ،گرفتانجام بال، بیسبال و دارت تکبس دربارۀکه  تحقیقات بعدی

یکنان شده و واقعی بازبینین داد که تفاوتی میان عملکرد پیشها نشازمایش باال پرداختند. تحلیل دادهبا استفاده از شوت جفت به تکرار آ

شوت  وسیلۀهای ویژه از نقطۀ پنالتی )بهنشدن مهارتیک از نقاط وجود نداشت. آنها استدالل کردند که امکان دارد مشاهده در هیچ

شاید بتوان با اجرای شود. ا میدلخواه بازیکنان در زمین اجرپنالتی، از نقاط  جای نقطۀ بهاین باشد که شوت جفت معموالً نتیجۀجفت( 

که در  حائز اهمیت استدلیل ایناین موضوع به های ویژه را مشاهده کرد.بازهم مهارت ،دلخواه بازیکنان نخبهشوت جفت در نقاط 

استاندارد  ده است: نقطۀبه سوی هدف انتخاب ش نقاط استاندارد برای پرتاب فقط اند،پرداختههای ویژه مهارت به بررسیتحقیقاتی که 

 .رودشمار میجمله بهایناز (13استاندارد پرتاب دارت ) ( و نقطۀ12استاندارد پرتاب بیسبال ) نقطۀ ،(10، 11، 14) بسکتبالپرتاب پنالتی 

بررسی  تحتشود متغیر و نه ثابت ایجاد میق تمرینات طریهای ویژه را در مهارتی که ازاولین تحقیقی است که مهارت این ،حالهرما بها

 ؟به همراه داشته باشد نخبهای برای بازیکن های ویژهکه آیا ممکن است نقاط دلخواه بازیکنان نیز مزیت این استسؤال  دهد.میقرار 

ربه( خواستند که از نقاط سال تج 8 با بیش از) بسکتبال نخبۀ. آنها از بازیکنان اندکرده( این سؤال را بررسی 1390) و همکاران طاهری

پرتاب را  210ع مجمو. بازیکنان درهای خود را به سوی سبد پرتاب کنندشوت ،تر از این فاصلهدورتر و نزدیک نقطۀ 6و  خوددلخواه 

بهتر از نقاط دلخواه  ، عملکرد دربینی رگرسیونپیشاساس فاصله از سبد و . نتایج نهایی نشان داد که بر(15) از هر فاصله انجام دادند

جالب توجه بود.  ،دادن مینشا بسکتبالط دلخواه بازیکنان های ویژه را در نقامهارتکه، ها این یافته .تر به سبد بودنقاط دورتر و نزدیک

های جنبه شاهده شد،منیز ، دارت و بیسبال، در نقاط دلخواه بازیکنان بسکتبال شدۀبر نقاط بسیارتمرینهای ویژه عالوهکه مزیتاین

 (15)دارد  به همراهتحقیقی بسیاری را 

                                                 
1- Especial skills 
2- Generalized motor program (GMP) 



 1395،  بهار و تابستان 11پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي، شماره                                    

 

23 

 

اشمیت  ،ت. کیتچاس بررسی قرار گرفته تحتحال  در دو کار تحقیقی تابه نخبههای ویژه در بازیکنان ظهور مهارتعلت طرف دیگر، از

د کردند. آنها در این های ویژه پیشنهامهارت ظهور بینایی را دالیل احتمالی ( دو فرضیۀ یادگیری پارامترها و فرضیۀ زمینۀ2008و لی )

 ،داشتند ر از سبد فاصلهمت 5/4نقاط  ۀ)هممختلف  نقطۀ 7خواستند که از  نخبهو از بازیکنان  کردندبینایی را آزمایش  تحقیق فرضیۀ زمینۀ

های م آورد که بازیکنان در زمینههای آزاد را اجرا کنند. تغییر زوایا این امکان را فراه( پرتاببودندزوایای متفاوتی نسبت به سبد دارای اما 

درجه( این احتمال وجود داشت  90 دلیل انجام تمرینات بیشتر در نقطۀ پنالتی )زاویۀهای خود را انجام دهند. بهپرتاب بینایی متفاوت

پنالتی(  درجه )نقطۀ 90ۀ رد پرتاب از فاصلها نشان داد که عملکنقاط باشد. تحلیل داده دیگرکه عملکرد بازیکنان در این زاویه برتر از 

 در نقطۀ نخبهبازیکنان  د ویژۀمنزلۀ یکی از دالیل عملکربینایی را به  ها فرضیۀ زمینۀ. این یافته(16) نقاط دارد دیگراختالف معناداری با 

یادگیری پارامترها را  ۀ( فرضی2010. در تحقیق بعدی، برسلین و همکاران )کردکه تمرینات انبوهی در آن انجام گرفته بود، تأیید  ،پنالتی

نالتی و نقاط اطراف آن پاستاندارد از نقطۀ  های سنگین وخواستند که با استفاده از توپ بسکتبال نخبۀاز بازیکنان  . آنهاکردندآزمایش 

و مبتدی در نقاط  خبهنوسیله وزن توپ( در پرتاب بازیکنان هاز دستکاری پارامتر نیرو )بآزاد خود را اجرا کنند. آنها پس هایپرتاب

 نخبهارد بازیکنان بینی رگرسیون در پرتاب توپ استاندعناداری میان عملکرد واقعی و پیشبه این نتیجه رسیدند که اختالف م ،مختلف

ی پارامتر نیرو را تأیید نتایج نهایی این تحقیق نیز یادگیر. پنالتی وجود دارد که این اختالف در پرتاب توپ سنگین مشاهده نشد از نقطۀ

 . (14) شدهای ویژه تأیید یکی دیگر از دالیل احتمالی مهارت مثابۀیری پارامترها نیز به یادگ فرضیۀ و کرد

در  شوت جفت ۀد ویژبال، بررسی دالیل این عملکرتهای ویژه در نقاط دلخواه بازیکنان بسکهای اخیر و وجود مهارتبا توجه به یافته

ا در نقاط دلخواه بازیکنان ر بینایی این تحقیق این است که فرضیۀ زمینۀدف حال ههررسد. بهنظر میبازیکنان ضروری به دلخواهنقاط 

ر زوایا نسبت به سبد کنند دارای دو بعد فاصله و زاویه است. با تغییاست نقاطی که بازیکنان انتخاب می گفتنیبررسی قرار دهد.  تحت

در نخبه که بازیکنان  شودبینی میپیش. کرددلخواه و نقاط اطراف آن آزمایش  توان زمینۀ بینایی را در نقطۀمیداشتن فاصله و ثابت نگه

آموخته بینایی  زمینۀفت توان گمی ،که این فرضیه تأیید شوددرصورتی .دنبهترین عملکرد را داشته باشنسبت به دیگر زوایا  هادلخو زاویۀ

بازیکنان  های گذشتۀجربهدر اثر تمرینات زیاد و تاحتمال دارد که  .استدر نقاط دلخواه  نخبهبازیکنان  ۀیکی از دالیل عملکرد ویژ ،شده

  شده باشد و عامل عملکرد اختصاصی آنان محسوب شود. آموختهخوبی زمینۀ بینایی مربوط به نقاط دلخواه به ،نخبه
 

 روش تحقیق
از خراسان رضوی ساکن  بالبسکت ۀباتجرب مرد بازیکن 8تجربی انجام گرفت، روش نیمه، که بههای این تحقیقآزمودنی كنندگان:مشاركت

دسترس و با توجه به معیارهای ورود تحقیق انتخاب گیری درشیوۀ نمونهو به داشتند تجربه سال در بسکتبال 8 کمدستبودند که  مشهد

دعوت به  ۀو سابق دبودن لیگ بسکتبال ایرانباشگاهی سوپر هایعضو تیمتمامی بازیکنان  .سال بود 22تا  18آنها بین  یسن . دامنۀشدند

ای بینایی کامل و دار قرار داشتندکنندگان همگی در سالمت کامل جسمی مشارکت. داشتندایران را  تیم ملی بسکتبال جوانان و امید

 .بودند

متر بود. ابتدا نقاطی که سانتی 50/3مرکز حلقه از سطح زمین  ۀفاصل گرفت.انجام آزمایش در سالن استاندارد بسکتبال  تجهیزات:

 مهندسی و یک ۀیک نقال با ،گذاری شد. سپسخود ذکر کرده بودند روی زمین با ماژیک عالمت محبوبعنوان نقاط به گانکنندمشارکت

 ۀنقط سمت چپسه نقطه در داشتن فاصله، نگهبا ثابت  ،دنبال آنروی زمین عمود شد و بهخطی از این نقطه بر مرکز حلقه  ،متری10نخ

 (.16درجه بود ) 15بین نقاط  ، اما اختالف زاویۀنقاط ثابت بودبین  ۀفاصل. دلخواه رسم شد ۀنقط سمت راستدلخواه و سه نقطه در 

روی زمین ( مترساتی 25*5)های لوکوپالست چسب وسیلهبهیید نهایی أاز تبورد و پسماژیک وایت باها ابتدا گذاریتمامی عالمت
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 های بازیکناند. همچنین از پرتابردناز این نقاط اجرا ک رتاب خود راپ210نقطه فراهم شد که بازیکنان  ،ترتیبگذاری شد. بدینعالمت

 شده مقایسه شد. تر، با امتیازات ثبتبرای بررسی دقیق اًو بعد دفیلمبرداری ش 1دوربین سونی با

عالم کردند. در تحقیق ا همکاریو رضایت خود را برای  تکمیلنامه را های رضایتکنندگان فرممشارکتاز هر اقدامی، قبل روش اجرا:

کدام های هروششککردند. تکمیل  را آغاز های خوددستورالعمل کامل اجرای آزمون برای آنها گفته شد و بازیکنان اجرای پرتاب ،سپس

های از آنها کوشش صورت که نیمیبدین .ترتیب اجرای بازیکنان همتاسازی متقابل شد طول انجامید. دقیقه به 40 تقریباًبازیکنان از 

از پسبازیکنان  ( اجرا کردند.1به  7 ۀ)از نقطچپ به راست از  ها را( و نیمی دیگر کوشش7به  1 ۀ)از نقط راست به چپخود را از 

ترتیب ینبد ،ثانیه استراحت وجود داشت 5. بین هر کوشش کردنداجرا میرا دیگر  کوشش ۀدستکوشش(  10) دسته کوششیک  تکمیل

هنگ دلخواه خود بازیکن آبا  اما پرتاب نهایتاً ،گرداندبا زمین توپ را به آزمودنی برمی از برخوردثانیه پس 5تا که آزمونگر زیر حلقه، 

 210 ،مجموعرفت. درجدید می ۀشد که بازیکن به نقطی، توپ زمانی به بازیکن سپرده مدسته کوششپایان هر در گرفت.میصورت 

سته د 21مجموع در) کوشش بود 10دارای  دسته کوششهر و  دسته کوشش 7دارای  نوبتانجام شد. هر نوبت  3قالب درشوت جفت 

شد )پاس می یک شیوه به آزمودنی برگرداندهشده به های شوتدقیقه استراحت وجود داشت. تمامی توپ 5 نوبت. بین هر (کوشش

قت و تالش لحاظ دنقطه از 7کردند و تفاوتی بین های خود را از تمام نقاط با تالش مساوی اجرا میداخل سینه(. بازیکنان شوت

ها بایستی بدون برخورد ها را با تکنیک مشابهی اجرا کنند و نیز پرتاببازیکنان وجود نداشت. به آنها گفته شد که سعی کنند تمامی شوت

ها تند. تمامی پرتاباز اجرای شوت جفت نداشحق هیچ نوع حرکت و دریبلی را قبلبا تخته و با کمترین برخورد با حلقه اجرا شود. آنها 

ریافت ود که دبازخوردی ب یگانهشده اجرا شد و بازیکنان حق نداشتند پا روی خطوط بگذارند. بازخورد بینایی از پشت خطوط تعیین

ا بشدن توپ بدون برخورد صورت که درصورت گلبدین ؛(0-3ارزشی صورت گرفت ) 4یک سیستم  باها شد. امتیازگذاری شوتمی

های حلقه( گل د با لبهمکث زیاد )در اثر برخور کرد یا باکه توپ به باالی حلقه برخورد میدرصورتی، امتیاز 3حلقه یا کمترین برخورد، 

بیرونی حلقه  ۀامتیاز، و درصورت برخورد توپ به لب 1شد نمی کرد و گلکه توپ به باالی حلقه برخورد میدرصورتی ،امتیاز 2شد می

 .(10و  11گرفت )امتیاز به آن تعلق می صفریا نرسیدن به حلقه، 
 

 نتایج
میانگین و انحراف  ،سپس(. <05/0p) دشیید تأویلک  -آزمون شاپیرو ازطریقهای پرتاب بازیکنان بودن توزیع داده، فرض نرمالابتدا

عملکرد ب مربوط به میانگین پرتا بیشترین .قرار گرفت مقایسهپرتاب بازیکنان در زوایای مختلف مورد های مربوط به استاندارد داده

یشترین ب(. =M 82/1دلخواه بود ) درجۀ سمت راست نقطۀ 30میانگین مربوط به ( و کمترین =M 14/2چپ ) درجۀ 15بازیکنان در 

 پ نقطۀچدرجۀ سمت  45( و کمترین انحراف مربوط به =SD 44/0دلخواه ) نقطۀسمت راست  درجۀ 45انحراف استاندارد مربوط به 

 (.1)نمودار  (=SD 2/0دلخواه بود )

                                                 
1- SONY-CCD-TRV238E-PALLHI8-3352553 
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مت منفي عال دلخواه با زاويۀ سمت چپ نقطۀ 3سبد؛  انحراف از آن در سمت راست و چپ درجۀ 45و  30، 15 دلخواه و . مقايسۀ عملکرد بازيکنان نخبه در زاويۀ1نمودار 

 دلخواه بدون عالمت نشان داده شده است. نشان داده شده و سه زاويۀ سمت راست نقطۀ
 

برای عملکرد رگرسیون خطی  ،طور مجزابه، نشان داده شده است. ابتدا 2ها در نمودار میانگین عملکرد بازیکنان در هرکدام از زاویه

 عملکرد در نقطۀشده بینیبرای محاسبه مقادیر پیشرگرسیون  معادلۀ از ،سپسمحاسبه شد. ف مختل زاویۀ 7هرکدام از بازیکنان در 

عملکرد  شدۀبینیپیش با مقادیرهای مختلف ویهاعملکرد واقعی بازیکنان در ز ،سپس استفاده شد.طور مجزا بهکدام بازیکنان هردلخواه 

و عملکرد واقعی بازیکنان شده بینیبین عملکرد پیش. نتایج این آزمون نشان داد که )یک دامنه(شد مقایسه همبسته  tآزمون  وسیلۀبهآنها 

 .(1)جدول  وجود دارد اختالف معناداری محبوبشان ۀدر زاوی
 

 شده و واقعي بازينکان نخبه در نقطه دلخواه آنانبينيشده برای مقايسه عملکرد پيشجفت t. آزمون 1جدول 

 معناداری درجه آزادی t خطای استاندارد میانگین SD میانگین 

جفت 

 متغیرها

عملکرد  -عملکرد پیش بینی شده

 واقعی درنقطه دلخواه
61/63- 24/9 26/3 48/19- 7 00/0 
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شده و واقعي بازيکنان بينيو نيز مقايسه عملکرد پيش درجه انحراف از زاويه دلخواه 45و  30، 15 و درجه( صفردلخواه ) در زاويۀ نخبهميانگين عملکرد بازيکنان  .2نمودار 

 در زاويه دلخواه

 

گیری تکراری استفاده تحلیل واریانس با اندازهون از آزم ،زوایای اطراف آندلخواه و  برای مقایسۀ عملکرد بازیکنان در نقطۀهمچنین 

یای اطراف آن در دلخواه و زوا بین عملکرد بازیکنان در نقطۀنتایج نشان داد که کنید. مشاهده می 1جدول شد. نتایج این آزمون را در 

 30، 15دلخواه و  کنان در نقطۀبین عملکرد بازیاما  (.<05/0p) سمت چپ این نقطه اختالف معناداری وجود ندارد درجۀ 45و  30، 15

فقط نفرونی نشان داد که این اختالف ونتایج آزمون تعقیبی ب ،البته انحراف از سمت راست این نقطه اختالف معناداری وجود دارد. 45و 

 . (>05/0pدرجه از آن وجود دارد ) 30دلخواه و انحراف  میان نقطۀ
 

 گيری تکراری برای مقايسه عملکرد بازيکنان در نقطه دلخواه و زوايای اطراف آنز آزمون تحليل واريانس با اندازها .2جدول 

 معناداری F درجه آزادی متغیر

 0.06 4.90 1 عملکرد در نقطه دلخواه و سه زاویه سمت چپمقایسه 

 0.25 8.08 1 عملکرد در نقطه دلخواه و سه زاویه سمت راستمقایسه 

 

 گیریو نتیجه بحث
عملکرد  دادهای این تحقیق نشان یافته. بودبسکتبال  نخبۀبازیکنان  زمینۀ بینایی در عملکرد ویژۀتحقیق حاضر بررسی نقش هدف 

ین عملکرد بازیکنان نخبه از زمینۀ عبارت دیگر، ببه. است وابستهبینایی خاص این نقطه  به زاویۀآنان، دلخواه  قاطبازیکنان نخبه در ن

ها تمرین از یک ن نخبه در طول سالسد بازیکنارنظر میبهگر اختالف معناداری وجود دارد. های بینایی دیبینایی دلخواه آنان و زمینه

ها نشان این یافته. شودمحبوب منجر میعملکرد اختصاصی آنان در نقاط دهند که به فواید بینایی زیادی را پرورش می خاص، نقطۀ

بینایی خاصی در آنان های به پرورش قابلیت ،خاص ها تمرین ثابت در یک نقطۀبازیکنان بعد از سال برترهای عملکرددهد که می

و  شدیید تأاست که این ویژگی برای پرتاب آزاد بسکتبال  گفتنیکند. البته این نکته ه اجرای بهتر از این نقاط کمک میکه بانجامد می

بود. کیتچ  نشدهیید تأها  این یافته(. در مورد شوت جفت قبال10ًو  11، 16نسبت داده شد ) پنالتی یل آن هم به تمرینات ثابت از نقطۀدل

واقعیعملکرد   

پیش بینی شدهعملکرد   
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نتایج تر شوت جفت اجرا کنند. پنالتی بسکتبال و نقاط دورتر و نزدیک از بازیکنان نخبه خواستند از نقطۀ 3و همکاران در آزمایش 

های و بازنماییهای طوالنی به ایجاد مهارت ویژه ثابت در طول سال تمرینات. (10) شوت جفت نشان نداد های ویژه را درمهارت

 . (10، 12، 13شود )می منجرهدف در بسکتبال، بیسبال و دارت از اختصاصی در نقاط خاصی 

 منتج ویژههای ای و پرورش مهارتهای اختصاصی حافظهبه بازنماییتواند دهد تمرینات متغیر هم میهای این تحقیق نشان مییافته

نوعی تمرینات ثابت هم محبوبشان، تمرین متغیر مطلق نیست و بهذکر است تمرینات بازیکنان بسکتبال در نقاط  شایانالبته شود. 

مقابل تحقیق اخیر برسلین و همکاران ها دراین یافته دلیل تکرارهای زیاد شوت جفت از این مناطق در تمرینات(.شود )بهمحسوب می

. آنها (17) گروه تمرین ثابت و متغیر، تمرینات انبوهی را انجام دهند در قالب دو . آنها از بازیکنان مبتدی خواستندگیردمی ( قرار2012)

 پرورش دهددر این فواصل  ی راهای خاصقابلیتتواند که آیا تمرینات متغیر مانند تمرینات ثابت میبودند  پرسشپی پاسخ به این در

پنالتی بسکتبال نشان دادند و گروه تمرین  ارت ویژه را در نقطۀمه ،گروه تمرین ثابت فقط این تحقیق نشان داد)مهارت ویژه(. نتایج 

را در سطوح باالی مهارت  این نتایج باز هم سودمندی تمرینات ثابتمتغیر تفاوتی در عملکرد در فواصل مختلف از هدف نشان ندادند. 

بلکه صحبت از این است که در سطوح مختلف مهارتی،  ،ودمندی تمرین ثابت یا متغیر نیستاینجا بحث در سدر دهد. البته نشان می

ها کاربردهای تحقیقی جالب این یافتههای ویژه در بازیکنان شود. تواند باعث پرورش قابلیتمانند تمرینات ثابت، میتمرینات متغیر 

 خاصی از هدف در محدودۀهای خاص به پرورش قابلیتتواند جفت می ن متغیر مهارتی مانند شوتبه همراه دارد. چگونه تمری توجهی

 های آینده در این زمینه باشد.تواند یکی از پژوهشال میمنجر شود؟ این سؤ

درجه از سمت راست بود.  30دلخواه و انحراف  دار میان عملکرد بازیکنان در نقطۀهای دیگر تحقیق، وجود اختالف معنایکی از یافته

های بین شود )و شاید به درجهدرجه دورتر از سمت راست منتقل می 30به  صرفاًرسد که اثر تمرینات انبوه از نقاط دلخواه میبه نظر 

که  کندها این احتمال را مطرح میت چپ حلقه مشاهده نشد. این یافتهدرجه(. این یافته در مورد عملکرد بازیکنان در سم 30و  صفر

های که مزیتشود  این وضعیت باعث میتر به سبد دارند. احتماالً دلخواه و نقاط نزدیک سمت راست نقطۀرا در  بازیکنان  عملکرد بهتری

باعث عملکرد  احتماالً و منجر شودتر به مرکز سبد )عمود بر سبد( ها به نقاط نزدیکبه تعمیم این مزیت بینایی ناشی از تمرینات انبوه،

 7اندام برتر بازیکنان نیز ارتباط دارد. با توجه به اینکه  بااین یافته  احتماالًپرتابی بهتری نسبت به نقاط دورتر از مرکز سبد می شود. 

گرایش  دلخواه، شده در نقطۀهای مشاهدهپذیری مرزیتگیری کرد که تعمیمتوان نتیجهمیاند، دست بودهبازیکن، راست 8بازیکن از 

 به سمت برتر بدن تعمیم یابد. البته این احتمال در حد فرضیه است. که دارد 

 هماهنگ تاه، یادگیری حرکگاددیطبق این . برتواند درخور توجه باشدنیز میهای ویژه های پویا درباب مهارتیر دیدگاه سیستمتفس

است. زمانی که در یکی از فواصل نسبت به هدف  الزماست که برای رسیدن به سطح خاصی از ثبات  آشفتگینیازمند اثر متقابل ثبات و 

، بسکتبال نخبۀشود که این در بازیکنان ستم حرکتی به نوعی ثبات نزدیک میدر مقایسه با دیگر فواصل تمرینات بیشتری انجام شود، سی

یابد و کاهش می حرکتی شود ثبات سیستمهای دیگر تمرین کمتری انجام میهدر فاصلکه  طوراست. همان سبد ازدلخواه آنان  فاصلۀ

 دلخواه فاصله و زاویۀدر  بسکتبال کنان باتجربۀیشود. تمرینات انبوه بازعملکرد میاین باعث تغییرپذیری بیشتر در اجرای حرکتی و افت 

صورتی البته این تفسیر در(. 4و  3کند )عملکرد در نقاط می آشفتگیو سیستم حرکتی را دچار  کندمیجاذب عمل  همچون نوعی، سبداز 

جای یک تکلیف مجرد( وجود داشته )بههای حرکتی مهارتای از اعمال و و طبقه گروهاصول پویایی سیستم نیز در است که  پذیرفتنی

ای برای تمرینات گونه فواید ویژهکند که هیچمیبینی در تضاد است. این دیدگاه پیشطرحواره  با نظریۀها ، این یافتهطرف دیگراز. باشد

شود. براساس این نظریه، مربوط به حرکات پرتابی می وضعیت باعث تقویت طرحوارۀاین  ،واقعفاصلۀ خاص وجود ندارد و درزیاد در 

های د در نقاط و زاویهعملکر خاص، باعث بهبود واسطۀ تمرین بیشتر در یک فاصله و زاویۀکه عملکرد بازیکنان نخبه بهرفت انتظار می

های این نظریه انطباق بینیازیکنان نخبه نشان داد که با پیشدلخواه ب ای را در فاصله و زاویۀلکرد ویژهاما نتایج تحقیق عم مختلف شود،

 ندارد.
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، به بررسی در نقاط دلخواه بسکتبالمهارت ویژه  ظهوریکی از دالیل  مثابۀبینایی است. به  از ابعاد دیگر این نتایج تأیید فرضیۀ زمینۀ

در این نقاط است.  نخبهیکنان زبا عوامل عملکرد ویژۀبینایی پرداخته شد. زمینه بینایی در نقاط دلخواه بازیکنان یکی از فرضیۀ زمینۀ

های بینایی مساوی اما زمینههای محبوبشان و نقاط اطراف )با فاصلهاز نقاط  نخبهبین عملکرد بازیکنان دهد های تحقیق نشان مییافته

توان گفت عملکرد ویژۀ بازیکنان در نقطه ، میهای مساوی تمام نقاط از سبداری وجود دارد. با توجه به فاصلهاختالف معناد متفاوت(

پارامترهایی است که  یی یکی ازبینا زمینۀتوان ادعا کرد ، میبنابراین .استبینایی اختصاصی در این زاویه  و زاویۀ دلخواه، در اثر زمینۀ

بخشد ییادگیری پارامترها هم اعتبار م یح به فرضیۀاین توض تواند یاد گرفته شود.های زمانی طوالنی میاز تمرینات در دورهپس

بسکتبال پارامترهای درگیر در اجرای حرکتی و از متغیرهای محیطی درگیر در اجرای شوت توان یکی از که زمینۀ بینایی را نیز مییرطوبه

 ریزی تمرینات در سطوح باالی مهارتی باشد. ای در طرحتواند نکتۀ درخور مالحظهد که میمحسوب کر
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