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 چکیده
ی ذهنی بر ظهور مهارت برجسته در بسکتبال سطوح مختلف خستگ تأثیرپژوهش، بررسی از این هدف 

که با استفاده از  است کاربردی هدف، لحاظ به و همبستگی -توصیفی مطالعات نوع از حاضر بود. پژوهش
ها در سه سطح خستگی ذهنی ) پایین، متوسط و بالا( انجام شد. آزمودنی دانشگاهیبازیکنان بسکتبال 

پرتاب در سه سطح خستگی ذهنی اجرا  02که از هر زاویه ت زاویه پرتاب را از هف 012نفر(،  8)هر گروه 
ای و تحلیل واریانس تک نمونهتیچندگانه، رگرسیون ساده و  هایها از آزمونکردند. برای تحلیل داده
رگرسیون مهارت برجسته را در اجرای هر سه گروه نشان داد. آزمون نتایج  چند متغیره استفاده شد.

توان گفت در نتیجه میها داشت. ت به بقیه گروهبگی ذهنی پایین عملکرد بهتری نسهمچنین گروه خست
های اختصاصی شده هنوز به قوت که با توجه به ظهور مهارت برجسته با وجود خستگی ذهنی، پارامتر

 اند و موجب ظهور مهارت برجسته شدند.خود باقی مانده
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 مقدمه
 لکنترو  یگیردیادر  مهم ربسیا یبحثهااز  یکی

 یهانظریه. ستا تحرکا لکنتر ةنحو ،حرکتی
 ةنحو ردمودر  یتفسیر تا ندادهکر سعی مختلفی

 دجوو یانهچندگا نظرات. هندد ئهارا حرکت لکنتر
 یهانظریهو  هالمد ۀئارا به منجر امکد هر کهدارد 

 نبوی طاهری،) نداهشد مینهز یندر ا دیفر به منحصر
هر نظریه بر  .(0212 قربان، و برسلین مقدم، نیک،

مهم  ۀنقش عوامل خاصی تاکید دارد. دو نظری
کات، نظریه و مکانیزم کنترل حر حرکتییادگیری 

باشد. حلقه بسته آدامز می طرحواره اشمیت و نظریۀ
 یاختصاص نهی( در زم1791)1بسته آدامزحلقه  یتئور

نظریه  نیارائه شده است. بر طبق ا نیبودن تمر
 کیقدرتمند شدن حافظه،  جهیحرکات در نت یریادگی

را رد  که او آن دیآیخاص به وجود م یعصب ییبازنما
 یرد ادراک ،یریادگیو  نی. با ادامه تمردینام 0یادراک
آن  نکهیاشده تا  تریقو ،یبصورت انتخاب حیصح

به عبارت  شود.گرفته  ادی یمهارت بصورت اختصاص
 ژهیخود و یریادگی طیحرکات نسبت به شرا گرید
حافظه را به همراه  یاختصاص ییشوند و بازنمایم

طرحواره را درمورد  ۀینظر تیاشم(. 1791)آدامز،  دارند
طبقه از  کیهای مجرد ارائه داد، بر طبق آن مهارت
 واحد ییبازنما کی لهیوسب یهای حرکتمهارت

) GMP(3رییشوند که وجوه تغیداده م شینما-
 داتیکننده تول( که کنترلی)مثل زمانبندی نسب 2ریناپذ

 شوندیم رهیذخ ییبازنما نیحرکت هستند، در ا
اند داده شنهادیپ یریادگیمحققان (. 0220)اشمیت، 

ها که به ییاز توانا یتعداد نات،یکه با ادامه تمر
 و در الگوها ابندییکنند، کاهش میها کمک ممهارت

                                                           
1. Adams closed-Loop Theory 

2. Perceptual Trace 

3. Generalized Motor Program 

4. Invariant Features 

 حاتیکند. در توضیم جادیا رییتغ و ترکیب توانایی
-یی)توانای در مورد افراد، کمتر به عوامل ذات یمعمول

 کنندیم مادشده، اعت ادگرفتهی یبه الگوها شتریها( و ب
به نظر  (.0227، 5)سایمون، ویلسون، ویلسون و تیل

شوت در  نیانبوه تمر مقدار ر،یاخ یهارسد در سالیم
ها فاصله گریبا د سهیخط پرتاب آزاد بسکتبال در مقا

مفهوم  یبررس یرا برا یجالب نهیتا حلقه، زم
 ۀدرج نییو تع ریپذمیتعم یاحافظه یساختارها

بودن عملکرد فراهم کرده  یاختصاص ای تیعموم
 نیهزاران ساعت تمر ۀجیماهر نت رداست. تخصص ف

به طور  یحرکت یهامهارت است. مهارت کی یعمد
اشمیت،  ،6چیشود. کیظاهر م ندهیفزا  نیخاص با تمر
بسکتبال ماهر  کنانیباز ،افتندی( در0225) 9لی و یانگ

شوت را انجام دادند، در  یاکه مجموعه گاهیدانش
 ینیبشیبهتر از خط پ یخط پرتاب آزاد به طور معنادار

و دورتر از حلقه  رتکینسبت به خطوط نزد ونیرگرس
شدند. محققان  دهیکه خطوط پوش یزمان یبودند حت

 نیا ةدهندنشان ،8تفاضلی اثرگرفتند که  جهینت
از  یامجموعه ادیکردن ز نیاست که  تمر قتیحق

خاص منحصر به  فیتکل کیپرتاب آزاد،  یهاشوت
ها، داده نیا براساسکند. یم جادیفرد در بسکتبال  ا

مهارت برجسته را  ةواژ (0225) و همکاران چیک
است که در  یکردند، مهارت برجسته مهارت یمعرف

شود و یآن مهارت حاصل م نیانبوه تمر زانیم ۀجینت
-از مهارت یطبقه عموم کی نیدر ب یخاص تیموقع

آن  یبالا یاجرا ییتوانا توسطدارد که  یحرکت یها
ت شده اس زیآن طبقه متما یاهمهارت یۀنسبت به بق

 .(0228؛ کیچ، لی و اشمیت، 0225و همکاران، )کیچ 
هایی که سبب ظهور مهارت مندی به مکانیزمعلاقه

ها را به خود جذب شود، تعدادی از پژوهشبرجسته می

                                                           
5. Simons, Wilson, Wilson & Theall 
6. Keetch 

7. Lee & Young 
8. Differential Effect 
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مهارت برجسته یک مزیت در عملکرد را کرده است. 
با  اعمالاز  بیش از یک مجموعهشود که شامل می

در این د. شونیک برنامه حرکتی عمومی انجام می
که منجر به این  چند فرضیۀ ها به بررسیپژوهش

ها اند، پرداخته شده است. این فرضیهمزیت شده
 ، فرضیۀ1های یادگرفته شدهپارامتر فرضیۀعبارتنداز: 

تعمیم  اختصاصی برنامه حرکتی فرضیۀ ،0زمینه بصری
. کلیه این گری خودکارآمدیو یا نقش میانجی 0یافته

های اخیر مورد آزمایش قرار هشها در پژوفرضیه
در پژوهشی که . (0216، 2سیز و موس) اندگرفته

( انجام شد، فرضیۀ 0212) و همکاران 5برسلینتوسط 
های اختصاصی یادگیری را مورد بررسی قرار پارامتر

بازیکنان شوت ثابت را  پژوهشدادند. برای انجام این 
 97/5) فاصله نسبت به حلقه در یک خط مستقیم 5از 

( انجام دادند. در نهایت  05/0، 76/0، 59/2، 18/5،
 شدن اختصاصی فرضیۀ از توپ وزن پارامتر در تغییر با

 کینماتیکی گیریاندازه با نیز و کردند پارامترها حمایت

 تفاوتی برجسته مهارت حرکتی برنامه که دادند نشان

ندارد.  طبقه همان هایمهارت دیگر برنامه حرکتی با
( با تغییر زوایای 0228و همکاران ) کیچهمچنین 

بینایی نسبت به حلقه مهارت برجسته را مورد بررسی 
قرار دادند. برای این کار از بازیکنان ماهر بسکتبال 

، 25درخواست کردند که شوت ثابت را ازهفت زوایه )
نسبت به حلقه  درجه( 105، 102، 125، 72، 95، 62

 از بینایی حاصل لاعاتاط انجام دهند. آنها دریافتند که

 ولی دارد دخالت مهارت این کنترل در حلقه زاویۀ

 یعنی از نیست گذار اثر عامل شدن پارامتر اختصاصی

توجه به مطالب با  کردند. حمایت بینایی زمینه فرضیۀ

                                                           
1. Learned-Parameters Hypothesis 
2. Visual-Context Dependency 
3. Especial Generalized Motor Program 

Hypothesis 
4. Czyż & Moss 
5. Breslin 

که  دیآیم شیسوال پ نیانجام گرفته ا هایپژوهشو 
-عوامل روان ایآ یطیو عوامل مح طیعلاوه بر شرا

ثر مؤوانند تیبر ظهور مهارت برجسته م یختشنا
ویلسون، ویلسون و ، مونیمنظور سا نیا یباشند؟ برا

نشان دادند  سبالی( مهارت برجسته را در ب0227) 6تیل
اعتماد بنفس  یشناخت ریمتغ یریگو با اندازه

 یگرفتند که اعتمادبنفس نقش جهی( نتی)خودکارآمد
نمونه  نیا در بوجود آمدن مهارت برجسته ندارد.

 یشناخت اتیدهد و ادبیاز اطلاعات را م یکوچک نسبتاً
تکرار و  نیبنابرا باشد.یکم م مهارت برجسته نهیدر زم
مهارت  نهیدر زم یاز مطالعات شناخت یشتریب فیتوص

. (0227)سایمون و همکاران،  است ازید نورم برجسته
را مورد مطالعه  یذهن یمنظور محقق خستگ نیا یبرا

 اریبس دهیپد کی یذهن یخستگ قرار داد. یسو برر
 ۀروزمره مدرن است. در چند ده یمعمول در زندگ

-یبه ذهن یکیزیاز حالت ف یادیگذشته، کار تا حد ز
در حال . (0228)بوکسم و تاپز،  کرد رییتغ ییگرا

عملکرد  یذهن یحاضر اثبات شده است که خستگ
د. کنیرا مختل م یزیرمثل توجه و برنامه یشناخت

 یرسد بستگیبه نظر م یات آن بر عملکرد حرکتاثر
دارد. به عنوان مثال مطالعات  یبدن تیبه نوع فعال

که افراد  یزمان ینشان دادند که عملکرد استقامت یقبل
 ی. خستگافتیکاهش  خسته بودند، یبه لحاظ ذهن

-یعصب یرا در پارامترها یرییتغ گونهچیه یذهن
کند، اما ادراک ینم جادیا یتنفس-یلبو ق یعضلان

زمان  جهیدهد، در نتیم شیاز کوشش را افزا یذهن
 ،. در مقابلابدییکاهش م فیدر تکل یناتوان یبرا

-ینم تأثیر یدیتول یروین تیبر ظرف یذهن یخستگ
 یکی .(0215، 9)روزاند، لبن، پاپاکزانتیس و لپرز گذارد

ات اثراز مشاهدات اغلب گزارش شده در مورد 
 ،یذهن یبود که افراد بعد از خستگ نیا یذهن یخستگ

                                                           
6. Simons, Wilson, Wilson & Theall 
7. Rozand, Lebon, Papaxanthis, & 

Lepers 
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 یساده و خودکار هستند ول فیهنوز قادر به انجام تکال
، 1)هاکی شودیم جادیاختلال ا هدیچیپ فیدر تکال

ات ممکن اثر نیا یبرا یاحتمال حیتوض کی. (1780
مربوط  یذهن یثر بر خستگمؤاست به سطوح پردازش 

مول تفکر به طور مع یاطلاعات انسان شباشد. پرداز
 ایو  یساختار یندهایاز فرآ یسر کیکردن در مورد 

 کیاست، که واسطه انتقال از  ییابتدا یهااتیعمل
کنترل  یهاسمیمکان نیپاسخ است. ا کیمحرک به 

 ندهیو آ یفعل یهاتیفعال یو بررس یزیردر برنامه
 ندیتر به فرآدهیچیپ فیمهم هستند. عملکرد در تکال

ممکن  ندیفرآ نیدارد که ا یبستگ یکنترل شناخت
قرار  یذهن یاست به طور خاص در معرض خستگ

مورد  1720تا سال  0موضوع توسط بارتلت نی. اردیبگ
از  یاظهار کرد که بعض یقرار گرفت، و تیحما

 رندیگیقرار م یخستگ ثیرأتکه تحت  ییهاعملکرد
ها. تیاز فعال قیدق یبندو زمان یهماهنگ :عبارتند از

 یهازمیمرتبط با مکان یهادهیات به عنوان پداثر نیا
 دهیچیپ فیدر کنترل عملکرد تکل ریدرگ یشناخت

کارکرد مناسب  نیشوند. علاوه بر ایمحسوب م ،یذهن
-جنبه اب یکی، ارتباط نزدیکنترل شناخت یهاسمیمکان

از آنجا  پردازش اطلاعات دارد. ستمیس یپر انرژ یها
شوند، به پایین انجام میکنترل از بالا های که فرآیند

حفظ عملکرد در سطح مطلوب نیاز به یک مکانیزم 
دارد تا کنترل را تثبیت کند و انجام تکلیف مستمر را 

 مفاهیم. (0222، 0)لوریست و همکاران تضمین کند
 هایمهارت داشتن عمومیت و بودن اختصاصی

-پژوهش توجه که است قرن یک برای تقریبا حرکتی

 که یپژوهش هایالگو. است کرده لبج خود به را ها
 از کنندمی بررسی را هاالگو بودن اختصاصی اتاثر

 بسیار کنند،می آشکار را الگوها عمومیت که ییهاالگو
 دو هر اگر افتدمی اتفاقی چه اینکه. هستند متفاوت

                                                           
1. Hockey 
2. Bartlett 
3. Lorist et al. 

 ترینمهم شاید شود، دیده الگو یک در اتاثر این
 اجرای اهمیت از. باشد اشمیت طرحواره تئوری سوال

 ادبیات و موضوع بودن نو به توانمی پژوهش این
 مهارت با رابطه در دهه یک در که یپژوهش محدود
 هاپژوهش فقدان همچنین و است شده انجام برجسته

 مهارت ظهور بر مؤثر شناختیروان عوامل زمینه در
 مؤثر عوامل شناخت دیگر سوی از. کرد اشاره برجسته

 یکی برجسته مهارت یک ایجاد و یادگیری میزان بر
 علوم محققان و مربیان هایدغدغه ترینضروری از

اساس محقق به دنبال بررسی اینبر .باشدمی ورزشی
شناختی با ظهور مهارت های دیگر روانروابط مؤلفه
خستگی  تأثیرمنظور،  باشد، که برای اینبرجسته می

ار ذهنی بر ظهور مهارت برجسته را مورد بررسی قر
 داد.

 

 پژوهشروش 
پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف 

همبستگی و به  -پژوهش، از نوع مطالعات توصیفی
 لحاظ هدف، کاربردی است. 

 کنندگانشرکت
بازیکنان ماهر  ۀرا کلی پژوهشآماری این  ۀجامع

گاهی که عضو تیم بسکتبال بودند بسکتبال پسر دانش
ند )سیز و همکاران، داشت هسابق الس ششحداقل  و

های مختلف بازی )دفاع، ( و در تمامی موقعیت0210
اند، با میانگین سنی بازیکن جلو و میانی( حاضر بوده

 02دادند، از بین آنها سال تشکیل می 98/01
 پژوهشبسکتبالیست به صورت در دسترس بر اساس 

( به 0212) 2برسلین، هودگز، کندی، هانلون و ویلیامز
نه انتخاب و سپس به طور تصادفی در سه عنوان نمو

خستگی ذهنی با سطح پایین،  تاییگروه هشت

                                                           
4. Breslin, Hodges, Kennedy,  Hanlon 

& Williams 
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خستگی ذهنی با سطح متوسط و خستگی ذهنی با 
  .سطح بالا قرار گرفتند

 هاگردآوری داده ابزار و شیوة
و  1فلیکرفیوژنبرای تعیین خستگی ذهنی از دستگاه 

 مقیاساستفاده شد.  وی.ای.اسمقیاس خود اظهاری 
ای است سازی شدهمقیاس  شبیه وی.ای.اس یچشم
. آنچه دیآیبه حساب م یگزارشمقیاس خود کیکه 

-خط مقیاس ساده کیمطالعه استفاده شد  نیکه در ا

که اعداد صفر تا ده روی آن نوشته شده وار است کش
 نیدهنده بیشترمقیاس، مقدار صفر نشان نیاست. در ا

میزان  نیربیانگر کمت 12عدد و  یسطح خستگ
است.  عدد سطح هوشیاری( نی)بالاتر یذهن یخستگ

ابزار، میزان  نیخواسته شد با توجه به ا یاز آزمودن
 شیرازه، ارقامی،) دخود را تعیین کن یذهن یخستگ

ین برای و همچن (0210 فرهادی، و کمالی، قریشی،
افزار استروپ پیچیده ایجاد خستگی ذهنی از نرم

آزمون استروپ، برای یک استفاده شد. در اجرای 
کلمه رنگی  022و کلمه رنگی همخوان  022مرحله 

های قرمز، آبی، سبز و زرد به ناهمخوان با رنگ
-صورت متداخل و متوالی به آزمودنی نمایش داده می

برای  (.0215)روزاند، لبن، پاپاکزانتیس و لپرز،  شد
پرتاب شوت بسکتبال از زمین پارامتربندی شده 

که بر اساس درجه؛ هفت مکان روی کف  استفاده شد
دام با یک حرف مشخص شد، این سالن ورزشی هر ک

، 95، 62، 25ها به این صورت بود که زوایای مکان
درجه نسبت به نقطه زیر حلقه  105و  102، 125،  72

 متر نسبت به حلقه  مشخص شدند  59/2ه و با فاصل
تاب دقت پر یابیارز یبرا. (0228)کیچ و همکاران، 

 0فردیآزمون شوت بسکتبال ا یارزش سه اسیآزاد از مق
  .(1782، 0)هاپکینز، شک و پلاک شداستفاده 

                                                           
1. Flicker Fusion   

2. Aahperd  
3. Hopkins, Shick, & Plack 

 روش اجرا پژوهش
سشنامه اطلاعات فردی و فرم کنندگان پرابتدا شرکت

کننده در هر شرکت سپس ند.کرد نامه را پر رضایت

پشت یک مانیتور قرار گرفته و با توجه به گروهی که 

-نرماستروپ را با استفاده از  اثررار دارد عمل در آن ق

افزار استروپ پیچیده انجام دادند. گروه با سطح پایین 

دقیقه و گروه با سطح متوسط خستگی،  62خستگی، 

دقیقه  102دقیقه و گروه با سطح بالای خستگی،  72

این عمل را انجام دادند. سپس با استفاده از  مقیاس 

ستگی ذهنی هر شرکت میزان خ VASخود اظهاری 

کننده را سنجیده شد. بلافاصله بعد از این مرحله بر 

-( هر شرکت0228) کیچ و همکاران پژوهشاساس 

کننده روبروی حلقه بسکتبال روی هفت مکان 

و  102، 125،  72، 95، 62، 25 یایزوامشخص شده )

 02کنندگان ( قرار گرفت. همه شرکتدرجه 105

پرتاب هر  012دادند )انجام  پرتاب از هر زاویه

های ها در بلوککننده(. این مجموعه از پرتابشرکت

تایی انجام شد. سه تکرار از طرح آزمایشی انجام ده

پرتاب  92شد به این صورت که در هر دور بازیکنان 

را از هفت مکان مشخص شده، انجام دادند ) از هر 

این طرح را سه  مسدودبه صورت  پرتاب( و 12مکان 

کنندگان گفته شد که هر تکرار کردند. به شرکتبار 

پرتاب را با سرعت و دقت ترجیحی خود انجام دهند. 

آزمایشگر دوم بعد از انجام یک پرتاب توسط بازیکن، 

در اختیار  ثانیه 5برای پرتاب بعدی، توپ را بعد از 

تایی  92از هر دور داد. بعد کننده قرار میشرکت

 دقیقه استراحت داده شد 5 کنندگانپرتاب به شرکت

های بدست آمده از . داده(0228)کیچ و همکاران، 

سه  دهیکنندگان با استفاده از نمرهعملکرد شرکت

. جمع آوری شد  فردیآزمون شوت بسکتبال ا یارزش

وارد  بیکه به هر ترت ییهاصورت که پرتاب  نیبه ا
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که با برخورد به سبد  ییهابه آن از،یدو امت شدیسبد م

و به  از،یامت کی شدیتخته بسکتبال وارد سبد نم ای

تخته بسکتبال از  ایکه بدون برخورد به حلقه  یپرتاب

-یتعلق نم یازی( امتربالیا یها)شوترفت یدست م

 گرفت.

 هاپردازش داده هایروش
حاضر،  پژوهشهای تحلیل دادهوبه منظور تجزیه

عیار و دیگر علاوه بر استفاده از آمار توصیفی، انحراف م

های توصیفی از آمار استنباطی نیز استفاده شاخص

 ضریبو  خطیرگرسیون  ریماآهای شد؛ از آزمون

پیش و  اجرا طتباار تعیین ایبر نپیرسو همبستگی

ای و آزمون تی بینی اجرا در هفت پارامتر زاویه

برای مقایسۀ امتیاز  75همبسته با سطح اطمینان %

 ارقر دهستفاانقطه مورد بینی در هر واقعی و پیش

بینی اجرا رگرسیون خطی برای پیش معادلۀ . ازگرفت

در صورت در هر نقطه به طور جداگانه، استفاده شد. 

 لیتحل یکیپارامتر یهاها از آزمونمفروضه دییتا

 و آزمون  انسیوار لیآزمون تحل ره،یچند متغ انسیوار

ها هگرو انیاختلاف م صیتشخ یبرا یتوک یبیتعق

ل آماری با استفاده از نرم افزار تحلی استفاده شد.

 صورت گرفت. 00 ۀنسخ اس.اس.پی.اس

 هایافته
 از وابسته متغیرهای بودن جهت آزمون طبیعی ابتدا

های شد. داده استفادهاسمیرنوف -کلموگروفآزمون 

در متغیر ملاک ) درصد متغیر پرتاب آزاد( از  پژوهش

) گروه خستگی ذهنی  توزیع طبیعی برخوردار بودند

متوسط  و گروه خستگی ذهنی =202/2Pپایین 

976/2P=  280/2و گروه خستگی ذهنی بالاP=.) 

های پارامتریک برای بررسی بنابراین از آزمون

استفاده شد. در جدول یک  پژوهشهای فرضیه

-های هفت پارامتر زاویهمیانگین و انحراف معیار داده

 ای مورد بررسی قرار گرفت. 

 .میانگین و انحراف معیار هفت پارامتر زاویه ای6جدول

 گروه
11 

 درجه
 درجه 36 درجه 21 درجه 16

661 

 درجه

626 

 درجه

691 

 درجه

خستگی 
ذهنی 
 پایین

 29.88 27.95 50.10 56 28.52 25.60 25.59 میانگین

 757/1 727/1 828/1 510/1 020/2 600/0 506/0 انحراف معیار
 8 8 8 8 8 8 8 تعداد

خستگی 
ذهنی 
 متوسط

 05/25 52/26 52/52 52/50 60/22 08/22 88/21 میانگین
 009/0 202/0 292/0 796/0 600/0 112/0 101/2 معیار انحراف

 8 8 8 8 8 8 8 تعداد

خستگی 
ذهنی 

 بالا

 88/20 05/25 95/26 51 52/22 88/07 60/22 میانگین
 976/0 100/2 800/2 022/0 029/0 200/2 668/1 انحراف معیار

 8 8 8 8 8 8 8 تعداد
 

به منظور یافتن مهارت برجسته، از آزمون رگرسیون 

 جرا در هر نقطه، جهت تعیین معادلۀخطی میانگین ا

بینی اجرای افراد در نقاط مختلف رگرسیون و پیش

هایی که با تحلیل رگرسیون در دادهاستفاده شد. 
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آوری شده عجم ایفرد ارزشیدهی سه سیستم امتیاز

داری منفی بین میانگین اجرا و بودند، ارتباط معنا

، 0) با توجه به جدولای را نشان داد. پارامتر زاویه

 ، گروه خستگی =202/2p پایین خستگی ذهنیگروه 

بالا  ذهنی گروه خستگی و =200/2pمتوسط  ذهنی

216/2P=) بینی شده اجرای پیش . پس از مقایسۀ

واقعی افراد در هر نقطه به  توسط رگرسیون و اجرای

 ۀطور جداگانه، میانگینی که توسط رگرسیون در نقط

-خستگی ذهنی پیش درجه(  در سه گروه 72پنالتی )

باشند ها، به شرح زیر میبینی شده و اجرای واقعی آن

کنید نمره اجرای طور که مشاهده می(. همان0)جدول

ت که این بین بالاتر اسواقعی افراد نسبت به نمره پیش

پنالتی  ۀنتایج نشان از وجود مهارت برجسته در نقط

 دهد.درجه( می72)
 

 بینی شدهاجرای واقعی و پیش . مقایسة9جدول

 بینی شدهاجرای پیش اجرای واقعی پارامتر )زاویه( هاگروه

 خستگی ذهنی پایین
 درجه 72

56 50/27 
 66/26 52/50 خستگی ذهنی متوسط

 808/20 51 بالا خستگی ذهنی 
 

 

 کنندگانی که در گروه خستگی ذهنی پایینشرکت . میانگین اجرای شوت ثابت توسط6شکل

 ایقرار داشتند با توجه به پارامتر زاویه
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 کنندگانی که در گروه خستگی ذهنی متوسط. میانگین اجرای شوت ثابت توسط شرکت2شکل

 ایقرار داشتند با توجه به پارامتر زاویه

 

کنندگانی که در گروه خستگی ذهنی بالا قرار داشتند با توجه . میانگین اجرای شوت ثابت توسط شرکت9کلش

 ایبه پارامتر زاویه
 

 مقایسۀ برای گروهی، درون عملکرد مقایسۀ از پس
 متوسط پایین،) ذهنی خستگی مختلف هایگروه بین
 چند واریانس تحلیل پارامتریکی هایآزمون از( وبالا
 شد استفاده ای.اس.دی تعقیبی آزمون و یرهمتغ

 در کنیدمی مشاهده 2جدول در که همانطور(. 2جدول)
 نتایج درجه، 25 زاویه جز به( زاویه) هاپارامتر همه

 همچنین. شد معنادار  چندمتغیره واریانس تحلیل
 ذهنی خستگی مختلف هایگروه بین مقایسۀ نتایج
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 ،125 ،72 یزوایا در کنندگانشرکت که داد نشان
 زوایا بقیه به نسبت بهتری عملکرد درجه 105 و102
 خود راست سمت در کنندگانشرکت یعنی) دارند

-می نشان آمده بدست نتایج(. داشتند بهتری عملکرد

 بهتری عملکرد پایین ذهنی خستگی گروه که دهد
 داشتند دیگر ذهنی خستگی هایگروه به نسبت

 (.2جدول)

 

یخستگ های مختلفکنندگان گروهشرکت یاجرا یانگینم یانس چند متغیرهوار یلآزمون تحل .1جدول  

 داریسطح معنا افارزش ضریب  آزادی ةدرج  مجموع مربعات آنوا )زاویه( پارامتر

 درجه25 ۀزاوی
052/112 مقایسه  0 

010/0 256/2 
 01 060/052 مقدار خطا

 درجه62ۀ زاوی
 0 126/000 مقایسه

182/5 215/2 
 01 076/605 ار خطامقد

 درجه95ۀ زاوی
 0 056/280 مقایسه

288/7 221/2 
 01 075/895 مقدار خطا

 درجه72ۀ زاوی
 0 020/000 مقایسه

070/01 21/2> 
 01 117/522 مقدار خطا

 درجه125 ۀزاوی
 0 265/580 مقایسه

570/00 21/2> 
 01 016/095 مقدار خطا

 درجه102ۀزاوی
 0 010/222 مقایسه

012/16 21/2> 
 01 021/522 مقدار خطا

 درجه105 ۀزاوی
 0 170/580 مقایسه

079/12 221/2 
 01 176/095 مقدار خطا

 

  گیرینتیجهو  بحث
در این پژوهش هدف، بررسی ظهور مهارت برجسته 
در تکلیف بسیار تمرین شده پرتاب آزاد بسکتبال در 

های با سطوح مختلف خستگی ذهنی )پایین، گروه
های متوسط و بالا( با استفاده از بررسی عملکرد شوت

-فوتی در هفت مکان زاویه 15انجام گرفته از فاصله 

کتبال بود. شواهدی ای مختلف در رابطه با سبد بس
های یادگرفته شده برای مهارت پارامتر مغایر با فرضیۀ

رائه شده است. اگر اخیر ا هایپژوهشبرجسته در 
تعمیم  تمرین پرتاب آزاد به کسب یک حافظۀها سال

فوتی منجر شده بود، بنابراین  15یافته در فاصله 
از نظررود که عملکرد در این فاصله صرفانتظار می

بینی این فرضیه پیشپرتاب، ماهرانه انجام شود.  زاویۀ
 کرد که مهارت برجسته پرتاب آزاد بخشی از بازنمایی

فوتی  15هایای از مجموعه شوتکلی برای طبقه
است، اما حجم انبوهی از تمرین در این مکان باعث 

تر و یا باثباتر شده است )کیچ و انتخاب پارامتر دقیق
ها از سبد (. حتی اگر فاصله این شوت0228همکاران، 

های یکسانی داشته از این رو باید پارامتر)یکسان باشد 
فوتی از زوایای دیگر  15های وتباشیم(، مجموعه ش

به طور دقت کمتری نسبت به خط پرتاب آزاد داشتند. 
کلی نتایج حاکی از ظهور مهارت برجسته در هر سه 
گروه سطوح مختلف خستگی ذهنی )پایین، متوسط و 

با باشد. و همچنین بالا( در پرتاب آزاد بسکتبال می
پژوهش کننده در این توجه به اینکه همه افراد شرکت

توان در سطح ماهر از ورزش بسکتبال قرار داشتند، می
سوم قرار  نظریه نیوول گفت، افراد در مرحلۀ طبق
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سوم  طبق مشخصاتی که نیوول برای مرحلۀ داشتند.
-بیان کرده است، بازیکنان در این سطح از اجرا می

طمینان از های حرکت برای حصول اتوانند از نیرو
ثر استفاده کنند، در این ؤانجام اعمال منعطف و م

پذیر، اینرسی و مرحله تمامی خصوصیات کنش
مکانیکی حرکت اندام در یک حرکت ماهرانه مورد 

-گیرد که ویژگی چنین حرکتی رواناستفاده قرار می

بودن و منعطف بودن آن است. در این مرحله 
شوند، همچنان که درجات آزادی مازاد، رها می

شوند. این تثبیت تعداد ار میهای هماهنگ پایدساختار
های قابل کنترل که به قیود اطلاعات محیطی پارامتر

دهد و در نتیجه حرکات حساسند را افزایش می
(، این 1769 برنشتاینشود )تری را سبب میمنعطف

خصوصیات باعث ظهور مهارتی شده است که بسیار 
های آموخته شده است، تر از سادگی پارامتراختصاصی

داری بیشتر از دقت در نقطه پنالتی به طور معنیاین 
بینی آن مقدار بود که بوسیله اجرا در نقاط مجاور پیش

شده بود. همانطور که آشکار است این نتایج توسط 
بینی نشده است، مثل عمومی بودن پیش دیدگاه

کند هیچ که بیان می( 0220)اشمیت،  نظریه طرحواره
ام از فواصل یادگرفته چیز اختصاصی در مورد هیچ کد

شود و این همان چالش به وجود آمده در این نمی
قابل توجه  . نکتۀ(0225 همکاران، و کیچنظریه است )

توان با دیدگاه این است که این نتایج را نمی
کند اشتراک اختصاصی بودن توضیح داد که بیان می

بین دو مهارت حرکتی صفر است، حتی اگر خیلی به 
و  کیچ پژوهشند. همانطور که در هم شبیه باش

( عنوان شد مهارت برجسته منحصر 0228همکاران )
-به فرد بودنی است که در عمومیت نهفته است. یافته

ها تمرین کنند که سالهای هر سه گروه بیان می
درجه )نقطه پنالتی( مهارتی را  72خاص در پارامتر 

کند که دارای یک برتری کنترل حرکتی تولید می
ژه در آن فاصله یا زاویه است که این برتری برای وی

 یحتفواصل یا زوایای دیگر به وجود نیامده است 

 .برجسته هستند ۀنقط ینبه ا یکنزد یلیکه خ ینقاط
نتایج آزمون رگرسیون در هر سه گروه خستگی ذهنی 
)که افراد در سطح ماهر قرار داشتند( نشان داد، ارتباط 

گانه ها و زوایای هفتودنیمعناداری بین عملکرد آزم
وجود داشت پس مهارت برجسته مشاهده شد. 

ها از نظریه طرحواره های این گروهبنابراین یافته
ها اشمیت پیروی کردند. نتایج بدست آمده از این گروه

(، 0228 ,0225های کیچ و همکاران )از نتایج پژوهش
(، برسلین و همکاران 0227و همکاران ) 1سیمون

(، 0212( ، نبوی نیک و همکاران )0210 , 0212)
و همکاران  0(، استکل0210عبدالشاهی و همکاران )

( پیروی کردند 0215و همکاران ) 0( و سیز0210)
 ؛0212 ،2ویلیامز و هانلون کندی، هودگز، برسلین،)

؛ سیز 0210 ،5ویلیامز و استینسون هودگز، برسلین،
 و کیچ ؛5021 ،6برسلین و استایرکوک مارزک، کووان،

 نیک، نبوی ؛0225 همکاران، و کیچ ؛0228 همکاران،
 همکاران و سیمون ؛0212 مقدم، رادفر و طاهری،

 و عبدالشاهی ؛0210 ،9برسلین و استکل ؛0227
هدف از   (.0216، 8؛ سیز و موس0210همکاران، 

اویه، پرداختن به پارامتربندی زمین براساس ز
این فرضیه که  زمینه بینایی بود. بازآزمایی فرضیۀ

( ارائه شد، معتقد است 0228توسط کیچ و همکاران )
یک زمینه بینایی منحصر به فرد درون بازنمایی 

برجسته جاسازی شده که یادگرفته شده برای مهارت 
)کیچ و همکاران، زمینه بینایی نامیدند  آن را فرضیۀ

                                                           
1. Simons 

2. Stöckel 

3. Czyż 
4. Breslin, Hodges, Kennedy, Hanlon 

& Williams 
5. Breslin, Hodges, Steenson, & 

William 
6. Czyż, Kwon, Marzec, Styrkowiec & 

Breslin 
7. Stöckel & Breslin 
8. Czyż & Moss 
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های بدست آمده در زوایای با توجه به داده. (0228
 کنندگانشرکتآزاد بسکتبال، عملکرد مختلف پرتاب 

درجه و بالاتر از آن نسبت به زوایای 72در زوایای 
کنندگان در )شرکتدرجه، بهتر بود72تر از پایین

درجه عملکرد بهتری نسبت  105و 102، 125زوایای 
درجه داشتند( که دلیل آن  95و  62، 25به زوایای 

فراد تواند راست دست بودن و برتری جانبی امی
و کننده  در طرف راست بدن خود باشد شرکت

در زوایای نزدیک  کنندگانشرکتهمچنین عملکرد 
درجه )نقطه پنالتی( نسبت به بقیه زوایا، بهتر  72به 

بود یعنی در شرایطی که شرایط بینایی مرتبط با یک 
توانست بازی قانونی کم شد و اطلاعات بینایی که می

سبد باشد، کم شد، باعث ای برای دیدن بهتر نشانه
شود. بر طبق تر در بعضی از زوایا میعملکرد ضعیف

زمینه بینایی: یک زمینه بینایی پریادگرفته  رضیۀف
ای برای آن مهارت برجسته شکل گرفته شده ویژه

است که با تغییر در آن، دقت در اجرا کمتر خواهد شد 
-پژوهش. این نتایج با نتایج (0228)کیچ و همکاران، 

( و عبدالشاهی و 0228کیچ و همکاران ) های
های در بررسی باشند.راستا می( هم0210همکاران )

های ها توسط آزمونانجام شده در مقایسۀ بین گروه
کنندگان پارامتریک، مشاهده شد که عملکرد شرکت

-در گروه خستگی ذهنی پایین نسبت به شرکت

-رکتهای دیگر بهتر بود و همچنین شکنندگان گروه

کنندگانی که در گروه خستگی ذهنی متوسط قرار 
کنندگانی که داشتند، عملکرد بهتری نسبت به شرکت

 یخستگ در گروه خستگی ذهنی بالا بودند، داشتند.
و  یاز خستگ یکند به احساس درونیاشاره م یذهن

ی در ط یاکه افراد ممکن است بعد  یفقدان انرژ
ناختی تجربه های شهای طولانی مدت فعالیتدوره

های کنند. از دلایل مربوط به تفاوت در عملکرد گروه
-مختلف خستگی ذهنی در ظهور مهارت برجسته می

هایی که تحت تأثیر خستگی ذهنی قرار توان عملکرد
-زمانگیرند را نام برد که عبارتند از: هماهنگی، می

ریزی و برنامه و ، توجههاتیاز فعال قیدق یبند
خستگی ذهنی بر رفتار به  اثرر کلی به طواستقامت. 

رسد به مقدار زیادی، نتیجۀ عدم توانایی فرد نظر می
در تخصیص توجه به طور کارا باشد. افزایش احساس 
خستگی در حین تمرین با گذشت زمان، به توجه 
انتخابی که از محدود شدن ظرفیت پردازش اطلاعات 

ه باشد که بر طبق آن توجشود، مربوط میناشی می
به احساس خستگی ناشی از زمان ماندن بر تکلیف، 
فرد آزمایش شونده را از همزمان به انجام تکلیف 

دارد. این مدل به عنوان مدل پردازش بهینه باز می
و  1اطلاعات موازی شناخته شده است )لانگنر

باریکی  (. همچنین با توجه به نظریۀ0212، همکاران
توجه به خستگی ادراکی ایستربروک که بر اساس آن 

ذهنی به وجود آمده از توجه همزمان به بهینه انجام 
توان انتظار داشت نماید، میدادن تکلیف جلوگیری می

که به وجود آمدن خستگی ذهنی با انجام تکلیف، 
دهد و توجه به بهینه انجام دادن تکلیف را کاهش می

-در نهایت منجر به مختل شدن در انجام تکلیف می

 0(، براون1720های بارتلت )تایج با پژوهشاین نشود. 
 2(، بوکسم و تاپز0225و همکاران ) 0(، بوکسم1772)
-راستا می( هم0215روزاند و همکاران ) ( و0228)

 ،5لوریست و مایمان بوکسم، ؛1720 باشند )بارتلت،
 و ؛ روزاند1772، براون ؛0228 تاپز، و بوکسم ؛0225

ها با ینکه آزمودنییک دلیل برای ا. (0215 همکاران،
وجود خستگی ذهنی، مهارت برجسته را نشان دادند، 

تواند باشد که افراد با داشتن خستگی ذهنی، این می
هستند.   خودکار و ساده تکالیف انجام به قادر هنوز
 این که شودمی ایجاد اختلال پیچید تکالیف در ولی

-نظریه. شد اثبات 1780 سال در  هاکی توسط یافته

                                                           
1. Langner 
2. Brown 

3. Boksem 

4. Tops 
5. Boksem, Meijman, & Lorist 
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 این بر آدامز، نظریۀ از غیر به حرکتی کنترل های
 اختصاصی طور به اعمال و حرکات که هستند فرض

 اجرای قابلیت افراد عوض، در. شوندنمی گرفته یاد
 یا شده تجربه قبلاً) شرایط انواع تحت را مهارت
 ویژگی این کلی طور به. گیرندمی یاد( نشده تجربه
 کاهش: کرد دایجا را مزیت دو حرکتی مهارت اجرای
 هنگام بیشتر پذیریانعطاف و نیاز مورد قوی حافظه

 همکاران، و کیچ) ناآشنا حرکتی هاینیاز با مواجهه
 پژوهش این در که گونههمان(. 1795 اشمیت، ؛0228

 نقطه در زیاد بسیار تمرین دلیل به کردید مشاهده
 شد ایجاد خودکار حالت یک ،(درجه 72 زاویه) پنالتی

 همچنین و داشت وجود حافظه به متریک نیاز که
 این به ذهنی خستگی وجود با افراد خوب عملکرد

 با مواجهه در در موجود پذیریانعطاف که است دلیل
 افراد که شد باعث( ذهنی خستگی) ناآشنا شرایط
 به توجه با. برسند مطلوب نتیجۀ به حدودی تا بتوانند
 بر شناختینروا عامل این تأثیر از  آمده دست به نتایج

  مهارت ظهور به توجه با که کرد بیان توانمی عملکرد

 هایپارامتر ذهنی، خستگی وجود با برجسته
 و اندمانده باقی خود قوت به هنوز شده اختصاصی

 تغییر با همچنین و شدند برجسته مهارت ظهور موجب
 پرتاب دقت طرحواره، نظریۀ طبق بر پرتاب زوایای در

 دقت کاهش این نیز ذهنی خستگی و یابدمی کاهش
 به توانندمی آینده هایپژوهش .کندمی ترمشهود را

 کانون مثل دیگر شناختیروان عوامل تأثیر بررسی
 بر....  و انگیزش اضطراب، نفس، به اعتماد توجه،
 هایرشته همچنین و بپردازند برجسته مهارت ظهور

 از. دهند قرار بررسی مورد نیز  را دیگر ورزشی
 موارد این به توانمی پژوهش این هایمحدودیت

 شرایط تغذیه، خواب، استراحت، میزان که کرد اشاره
 کنندگان،شرکت متفاوت تمرین ساعات روانی، روحی
 شرکت برای کنندگانشرکت انگیزش و علاقه میزان

 فرهنگی، طبقه و سطح همچنین و پژوهش در
 .نبود رلکنت قابل کنندگانشرکت اقتصادی و اجتماعی
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Abstract 

This study aimed to investigate the effect of different levels of mental 

fatigue on the emergence of especial skill in basketball. The study was a 

kind of descriptive correlational studies and was an applied research in terms 

of objective that was performed recruiting university basketball in three 

levels of mental fatigue (low, medium and high). The subjects (8 person per 

group) had 210 throws from seven angles (the angles of 45, 60, 75, 90, 105, 

120 and 135 degrees) that conducted 30 throws from any angle in three 

levels of mental fatigue. The regression results showed the existence of 

especial skill in the performance of all three groups. Low mental fatigue 

Group also had better performance than the rest of groups. In conclusion, 

with the emergence of especial skills with mental fatigue, remain in force 

specialized parameterization, yet the especial skill emerged. 
 

Keywords: Motor Control, Especial Skill, Mental Fatigue, Basketball Free 

Throw, Male Students 

 

 

                                                           
1. M.Sc. Student of Motor Behavior, University of Tehran 

2. Associate Professor of Motor Behavior, University of Tehran  

(Corresponding Author)         Email:shahbazimehdi@ut.ac.ir 

3. Associate Professor of Motor Behavior, University of Tehran 

 


