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  چكيده
 10. بود خبره بازيكنانشوت بسكتبال در  ويژة مهارتبر  جسماني خستگي تأثيربررسي هدف از پژوهش حاضر، 

اين پژوهش شركت  درداوطلبانه  ال،س 5/10 ورزشي سابقةسال و ميانگين  9/24ين سني بسكتباليست مرد با ميانگ

متر نسبت به  5/ 79و  18/5، 57/4، 96/3، 35/3 فاصلة 5شوت ثابت را از  150كنان ، بازيآزمون پيش مرحلةدر . كردند

. دشاستفاده  RAST براي ايجاد شرايط خستگي از آزمون ،آزمون پس مرحلةدر . اجرا كردند) شوت 30هر نقطه (حلقه 

 .پرتاب خود را اجرا كردند 30كامل انجام دادند و بالفاصله  طور بهرا  RAST بار يكاجرا از هر فاصله، از  پيشبازيكنان 

 بين عملكرد واقعي وتفاوت معناداري نشان داد كه  اي نمونه تك tحاصل از آزمون رگرسيون خطي و  هاي يافته

 .كند ميو از اثر مهارت ويژه حمايت  داردجود و آزمون پسو  آزمون پيشدر  پنالتي نقطةدر  بازيكنان شدة بيني پيش

 در پنالتي و دورترين نقطه در نقاطان بين عملكرد بازيكنتفاوت معناداري  همبسته نشان داد كه tنتايج آزمون  همچنين

 گيخست و ندا ويژه مهارتپنالتي داراي  نقطةبازيكنان در تحقيق  هاي يافتهبراساس . وجود دارد آزمون پسو  آزمون پيش

 .كيفيت عملكرد بازيكنان در آن نقطه نكاسته است معناداري نداشته و از تأثيرعملكرد بازيكنان  بردر اين نقطه  جسماني
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  مقدمه
 حركتي وجود دارد يها مهارت متفاوتي در مورد چگونگي كنترل و يادگيري يها يبند طبقهو  ها دگاهيد

، تقريباً در يك قرن اخير مركز توجه تحقيق و حركتي يها مهارت اختصاصي و عمومي بودنمفهوم  .)8(

، هر مهارت حركتي ديدگاه اختصاصي براساس. )27( حركتي بوده است يها مهارتمباحثه در 

دارد، در حافظه بازنمايي  حركتي كه در طول تمرين اوليه وجود -يحس، همراه با اطالعات شده آموخته

حركتي نشان دادند  - حسي يها مهارتعملكرد و يادگيري  در خصوصمنتشرشده  يها گزارش. شود يم

، براي نديآ يمدست  بهل تمرين حركتي كه در طومانند بينايي و اطالعات بازخورد  يا ژهيوكه اطالعات 

هنگام حذف  بهري دقت عملكرد در آزمون ياددا كه يحالدر، نيازند حفظ عملكرد در آزمون يادداري مورد

به ايجاد بازنمايي زياد ديدگاه عمومي بودن معتقد است تمرين  ،مقابل در .)24( ابدي يماطالعات كاهش 

براي هر يك از  ينه اينكه بازنمايي واحد ،شود مي منجرخاص از اعمال  طبقةخاص براي يك  اي حافظه

   .)15( ايجاد شود حركات

كه بر  است اي نظريهو د ،)1975(اشميت طرحوارة و ) 1971(آدامز بستة حلقة  هاي نظريه

آدامز حلقة بستة نظرية  براساس .ندحركتي اشاره دار هاي مهارتكنترل اختصاصي بودن و عمومي بودن 

دار براي حركت م از حركات هدف) براي مثال، بازخورد حس عمقي( جادشدهيا، بازخورد )1971(

 ،شود يمبراي اعمال صحيح تقويت  يا حافظهبا پيشرفت تمرين، بازنمايي . شود يمذخيره  دهاجراش

 دشو يمحركت ماهرانه هنگامي ايجاد  .ندشو ينمكي براي اعمال نادرست تقويت اردهاي ادر كه يدرحال

از حركت اين بازنمايي هنجاري مجزا  .در حافظه غلبه كند ها ييبازنماكه يك بازنمايي مجزا بر تمام 

آدامز به نظر  .)28( كند يمم اختصاصي را براي اجراي دقيق حركت فراه ةصحيح، اساس يك حافظ

رد ادراكي كنترل  بااز حركت  جادشدهيابازخورد  ةمقايسبسته و از طريق  ةحلقحركات به روش 

  .)26( شوند يماري، اختصاصي و مجزا بازنمايي احتماالً، تمام حركات توسط يك رد ادراكي هنج. شوند يم

حركتي را در  ةطبقحركتي مجزا، اعمال مربوط به يك  ةبرنام، يك اشميت ةطرحوار ةنظري براساس

مترهاي حركتي زمان و ااست، زيرا پار ريپذ ميتعمحركتي  ةبرناماين . كند يمتمام فواصل مختلف كنترل 

 يريپذ ميتعماين نظريه، ويژگي  براساس .سازد يم ريپذ امكان يا فاصلهنيروي كلي، امكان شوت را از هر 

 تواند يمحركتي است و  يها مهارتزيربناي  يا حافظهبازنمايي  يريپذ ميتعم حركتي يا ةبرنام

  .)24(ع بودن حركات را برطرف سازد و بدياطالعات  ةذخير يها تيمحدود
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حركتي و  يها مهارتيادگيري  درگير در يهاسازوكاردرك تحقيقي مرتبط با  يها حوزهيكي از 

تمرين  ةجينت درمهارت ويژه، مهارتي است كه  .)17( است 1مهارت ويژه موضوعحافظه،  يها ييبازنما

 ةليوس بهحركتي دارد كه  يها مهارتعمومي از  ةطبقو موقعيت خاصي در بين يك  شود يمحاصل زياد 

 ةچالشي بر نظرياين يافته  .)18( آن طبقه متمايز شده است يها مهارت ةيبقتوانايي اجراي بااليش از 

   .)10( دارد ديتأك حركتي يها مهارت يادگيري يريپذ ميتعمكه بر  شود يمطرحواره محسوب 

اين  ةاز جمل. شده استبودن اثر مهارت ويژه مطرح  فرد منحصربهتوجيهات متعددي در خصوص 

حركتي ة برنام ةيرضفو  3بينايي ةنيزم ةيفرض، 2شده آموختهپارامتر  ةيفرضبه  توان يمتوجيهات 

 به خاص ةفاصلميزان انبوه تمرين در يك  شده، آموختهپارامتر  ةيفرض براساس. اشاره كرد 4اختصاصي

حركتي  ةبرناماختصاصي براي مطلوب و  از پارامترهاي تقريباً اي يادگيري قابليت انتخاب مجموعه

خاص در ميان يك  ةفاصلعبارت ديگر، ميزان انبوه تمرين در يك  به .)26( دشو يممنجر  افتهي ميتعم

 فرد منحصربه ةنمونرا براي اين ) سرعت، زاويه و چرخش(طبقه مهارت، فرايند اختصاصي كردن پارامتر 

 ،پرتاب ،كه در خصوص مهارت ويژه مطرح شده است بينايي ةزمين ةيفرضبراساس  ).10( هدد يمتوسعه 

در طول تمرين  اجراكنندهاينكه  ليدل به ،شوند يماجرا بينايي تقريباً مشخصي  ةنيزمهميشه در يك 

ينايي ب ةنيزمعبارت ديگر، يك  به .كند يمرا تجربه ) شوت ةبينايي و زاوي ةفاصل(بينايي ثابتي  ةيزاو

) 2004( 5خان و فرانكز ).10(شده براي مهارت ويژه اضافه شده است  يادگرفتهبه بازنمايي  فرد منحصربه

كه در فرايند يادگيري از بين منابع اطالعات حسي در دسترس از جمله  ندداشتاز ديدگاه كنترلي اظهار 

بر ديگر  ،كند يم نيتأمبهينه را  استفاده از منبعي كه عملكرد... حس بينايي، حركت، شنوايي، المسه و 

. )19( رخ خواهد داد و در صورت حذف يا تغيير اين منبع غالب، افت عملكرد شود يممنابع غالب 

 صورت هب پنالتي ةنقطاز  ها پرتاباز  يا مجموعه كه يهنگامحركتي اختصاصي،  ةمبرنا ةيفرض براساس

كه فقط براي آن تكليف اختصاصي  كند يمكسب  ي راحركتي جديد ةبرنام، فراگير شود يمانبوه تمرين 

اجراي حركتي اختصاصي براي  ةبرنام، بلكه يك برد كار نمي بهرا  قانون طرحوارهيعني فراگير، است، 

  .)26( كند يمتكليف پرتاب آزاد ايجاد 

                                                           
1. Especial skill 
2. Visual context Hypothesis 
3. learned parameters Hypothesis 
4. Specific- motor program Hypothesis 
5. Khan & Franks 
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 اش يياستثناوجود دارد و فرد خبره با اجراي  1تحقيقات مهارت ويژه در افراد خبرهبراساس نتايج 

ماهر،  اين افراد بسيار. براي خبره شدن به ده سال تمرين سنجيده نياز است. شود يممشخص 

كه اساس توانايي  ،دانش خود دارند يبند سازماني در استفاده از بينايي و اجرايي مشترك يها يژگيو

و همكاران در پرتاب بازيكنان ماهر در فواصل  2كيچ. )11( دهد يمآنان را تشكيل  ةالعاد فوقاجراي 

طاهري و همكاران در نقاط دلخواه بازيكنان نخبه در مهارت پرتاب آزاد  ،)18( مختلف از سبد بسكتبال

و همكاران در  3سيمونز و)12( نبوي نيك و همكاران در مهارت ظريف پرتاب دارت، )6( بسكتبال

در تيراندازي با  4و سزيز و موس )1( آذري در مهارت تيراندازي با تفنگ بادي، )20( مهارت بيسبال

استاندارد كه  ةنقطدر  باسابقههمگي به اين نتيجه رسيدند كه بازيكنان  ،)21( كمان در گروه مردان

داشتند و در واقع اختالف معناداري بين  يا ژهيوتمرينات زيادي را از آن نقطه انجام داده بودند، مهارت 

رگرسيون خطي  ةمعادلكه از  استاندارد وجود دارد ةفاصلبازيكنان در  ةشد ينيب شيپعملكرد واقعي و 

  .كرد ينمتبعيت 

به موفقيت تيم  تواند يمبسكتبال، مهارت باال در شوت و پرتاب آزاد  ةبرجستبه اعتقاد اغلب مربيان 

كه وقتي توان دو تيم در يك حد و  شود يمبسكتبال ديده  ةمسابقاين ادعا در  دييتأدر . ودمنجر ش

بافت يا شرايط محيط مانند  .)22( كند يمين يعتآزاد سرنوشت بازي را  يها پرتاباندازه است، اغلب 

شرايط فردي مانند خستگي ناشي از فعاليت،  نيهمچنتماشاچيان و  سروصدايصدا، نور،  يها يژگيو

عامل مهمي در اثربخشي تمرين است و اهميت  ،استرس ناشي از شرايط مسابقه و حضور تيم رقيب

   .)5(مسابقه دارد  ةجينتزيادي در 

كه براي  ستا يا واژهخستگي . است ذار بر اجراي ورزشكاراناثرگامل وع نيتر مهماز  5خستگي

. شود ميتكليف استفاده  ةشد ادراكقعي يا اتوصيف افت عملكرد جسماني همراه با افزايش در دشواري و

 ز قدرت در طول تمرين اشاره داردنيا از ديدگاه ديگر، خستگي به ناتواني عضالت براي حفظ سطح مورد

ايجاد  ياتجمع مواد متابوليكي در تارهاي عضله  شاملمختلفي  يها سميمكانخستگي توسط  .)23 ،24(

   .)25( شود يميجاد احركتي نامناسب در كرتكس حركتي  يها فرمان

                                                           
1. Expert  
2. Keetch 
3. Simons 
4. Czyz & Moss 
5. fatigue 
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 .)15( كرد بندي تهدس ذهنيو  )مركزي و پيراموني(تگي جسماني به خس توان ميخستگي را 

كاهش در برونداد حركتي شامل و  شود مي گفتهات در سيستم عصبي مركزي به تغييرخستگي مركزي، 

و به كاهش  است عضالت اسكلتي كنندة تحريكنزديك به اعصاب  اتوميكيهمراه با تغييرات در مناطق آن

نخاعي  فوقخستگي  .)26 ،27( گردد ميارادي اطالق  صورت بهعضله  سازي فعالر توانايي تدريجي د

خستگي . دشو يمقشر حركتي ايجاد  ةنيشيبريزجزيي از خستگي مركزي توسط برونداد  عنوان به

و در  دشو يمايجاد  يا خود عضله عضالني –عصبي تاتصاالمحل  در جادشدهياتغييرات  ازپيراموني 

اطالق  ،شود يمشناختي تجربه  يها تيفعالاز  پسبه احساس خستگي كه نهايت خستگي ذهني 

 كند؛ ميعمل  تر آهستهو  تر فيضعدر حين خستگي، عضله تحقيقات براساس نتايج  .)28( دشو يم

و اجراي  ابدي يمر يفعاليت قشر مغز تغي ؛دنعضله را تحريك كن دنتوان يم يسخت بهحركتي  يها نورون

 ؛ابدي يمعمقي از عضالت تغيير  بر اين، درونداد حس عالوه. تكاليف حركتي به تالش بيشتري نياز دارد

متغير  جادشدهياو نيروي  شود يممنجر ايجاد خستگي عضالني يا درد  آوران به يها نورونتحريك 

   .)29( دشو يم

. شود يم منجرمغز كه فعاليت جسماني به ايجاد تغييراتي در فعاليت  دهند يمشواهد تحقيقي نشان 

را  يارتباط منفي معنادار 2عملكردي و تصويربرداري مغناطيسي 1تحقيقات تركيبي الكتروانسفالوگرافي

توان باند  .ندا دادهدر كرتكس مغز نشان  3لفا و سيگنال وابسته به سطح اكسيژن خونبين توان موج آ

افزايش توان باند آلفا . استمناطق مغز با پردازش اطالعات در ارتباط  كردن  رفعاليغآلفا از طريق 

كاهش توان باند آلفا  كه يدرحالبازداري پردازش اطالعات در كرتكس مغز است،  ةدهند نشان

كاهش توان باند آلفا  ديگر،عبارت  به. استآزادسازي بازداري فرايندهاي پردازش اطالعات  ةكنند منعكس

نشان دادند كه ) 2015(تاناكا و همكاران . استعات فعاليت بيشتر قشر مغز و پردازش اطال ةدهند نشان

 4يمركز پسو  يمركز شيپخستگي ناشي از فعاليت جسماني به كاهش توان موج آلفا در بخش شكنج 
حركتي و  -كه مناطق حسي دهد يم اين يافته نشان. دشو يمو شكنج مركزي لوب پيشاني منجر چپ 

                                                           
1. electroencephalography (EEG) 
2. Functional Magnetice Resonance Imaging (fMRI) 
3. Blood-oxygen-level dependent (BOLD) 
4. postcentral and precentral gyrus 
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راي تكليف به خستگي فعال مقابله با نيازهاي سنگين بار جسماني در طول اج منظور به 1پيشاني پيش

   .)30()برودمن 46و  6، 4، 3، 2، 1مناطق مغزي ( شوند يم منجر

، تالش ارادي براي افزايش برونداد حركتي و شوند يمتارهاي عضالني دچار خستگي  كه يهنگام

شواهد الكتروفيزيولوژيكي از وجود يك سيستم . ابدي يمتدريج افزايش  بهجبران خستگي مركزي 

است كه  يشانيپ شيپحركتي و  -اين سيستم شامل مناطق حسي. كنند يمحمايت  كننده ليتسه

اجراي تكليف به تالش  كه يزمان، تا شود يممنجر اين مناطق به حفظ برونداد حركتي  يساز فعال

در هماهنگي، از بين رفتن  نظمي بيبه  تواند يمبر اين خستگي  عالوه .)29( بيشينه نياز داشته باشد

و همچنين تغيير در  افراد العمل عكسزمان  و افزايش و كاهش تمركز دقتي بيظرافت حركت، 

ر بمثبتي  تأثيركه فشار جسماني  اند دادهبعضي مطالعات نشان  ).9(منجر شود حركتي  هاي فرمان

مطالعات ديگر به نتايج متناقضي دست يافتند و اين اثر را مضر يا  كه درحالي. شناختي افراد دارد دعملكر

شدت و مدت ورزش و نوع  چراكهيج چنين مطالعاتي مشكل است، نتا مقايسةدر واقع . خنثي دانستند

نشان دادند كه  2سمثال هانسون و لوفتو رايب. )31( متفاوت است آنهادر  كاررفته بهشناختي  هاي تست

. )32( زمان واكنش را طوالني كرده است و معناداري پردازش مغزي طور بهخستگي جسماني، 

افتن ، با شدت يگيري تصميمنشان دادند كه سرعت پردازش و  3مك موريس و گراي دون كه درحالي

و همكاران مشاهده كردند كه دويدن روي  4تام پروسكي همچنين. )32( بهبود پيدا كرده است تمرين

عباسي در مهارت شوت . )32( دهد نميقرار  تأثيرتردميل تا حد واماندگي، پردازش مغزي را تحت 

 ،)33( و همكاران در مهارت پاس بسكتبال 5، الينز)2( ، احمدي در مهارت شوت بسكتبال)7( فوتبال

، همگي به اين نتيجه رسيدند كه تمرين با شدت باال و پديد )26( پاس بسكتبالدر مهارت  6احمد

منفي در  ريتأثشد و خستگي  خواهدمنجر  آنهارزشكاران، به افت عملكرد آمدن عامل خستگي در و

در تحقيق خود، هيچ تفاوت معناداري در عملكرد  )35( و همكاران 7ليدوراما  .خواهد داشت اجرايشان

  .سرويس واليبال بازيكنان در حالت خستگي و فشار فيزيكي مشاهده نكردند

                                                           
1. prefrontal 
2. Hanson & Lofthus 
3. Mcmorris & Graydon 
4. Tomporowski  
5. Lyons  
6. Ahmed  
7. Lidor  
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تاكنون تحقيقي در و همچنين گرفته مهارت ويژه انجام حوزة در  كمي تحقيقات اينكه با توجه به

اصلي تحقيق اين  سؤاله است، تگرفشوت بسكتبال انجام ن ةژيوخستگي روي مهارت  ريتأثبررسي  ةنيزم

 ةژيوخستگي جسماني بر مهارت ؟ و آيا دارندمهارت ويژه شوت بسكتبال بازيكنان خبره در است كه آيا 

   ؟است رگذاريتأث شوت بسكتبال بازيكنان خبره
 

 يشناس روش

امل آماري تحقيق ش ةجامع. ديآ يم حساب بهتجربي  نيمهجزو تحقيقات و كاربردي  يتحقيق پژوهشاين 

سوپرليگ كشور  يها ميتكه عضو  بسكتباليست مرد 10. بسكتبال است يا حرفهتمامي بازيكنان خبره و 

 .در اين تحقيق شركت كردند سال 5/10تمريني  ةسابقميانگين سال و  9/24انگين سني با مي ،بودند

 -آزمون شيپاز طرح  كنندگان شركتشوت  ةژيو بر مهارتخستگي جسماني  ريتأثارزيابي  منظور به

، آزمون رست و آزمون دقت شوت هااز فرم مشخصات فردي، فرم ثبت امتياز. دشاستفاده  آزمون پس

   .دشاستفاده پژوهشي ، براي اجراي اين طرح شوند ميمعرفي  اختصار بهكه در ادامه  بسكتبال

ظ ميداني و به لحا است هوازي بيتوان  گيري اندازه براي ها آزمونجزء معتبرترين  1آزمون رست

 وورزشكاران از اهم وظايف مربيان ورزشي  هوازي بيتعيين توان . )36(بودن قابليت اجرايي بااليي دارد 

 دشو ميتمريني ميسر  هاي برنامهدنبال آن تدوين و كنترل  بهو  استر گزينش ورزشكاران اولين گام د

تكرار  6اين آزمون شامل . آزمون رست، آزمون ميداني بوده كه روايي و پايايي آن اثبات شده است. )3(

از  يشپ. )4( است اي ثانيه 10زماني استراحت  فاصلةمتري و  35دوي سرعت با تمام توان در مسافت 

دقيقه حركات كششي و جنبشي  10گرم كردن به مدت  منظور به كنندگان شركتاجراي آزمون، 

خواسته شد كه از تقسيم انرژي بين  كنندگان شركتمطلوب از  گيري نتيجهبراي . سنگين انجام دادند

در  آنها يزةانگبراي افزايش . تكرارها خودداري كنند و هر فعاليت را با حداكثر تالش خود انجام دهند

ورزشي  ةرشتدر  .دشهر تكرار به وي اعالم  دةش ثبتحداكثر تالش هنگام فعاليت، زمان  كارگيري به

 يها تيفعالبازي به اجراي  يها تيموقعزيادي دارد و بسياري از  تياهم يهواز يببسكتبال نيز توان 

انرژي درگير در آزمون رست و بسكتبال بنابراين منابع . و سريع با بازده توان حداكثر نياز دارد مدت كوتاه

 ةمطالعدر  كنندگان شركتمقدماتي نشان داد كه  ةمطالعبر اين نتايج  عالوه. مشابهت زيادي دارند

                                                           
1. Running Based Anaerobic Sprint Test (RAST)  
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. ديگر گزارش كردند يها آزمونمقدماتي ميزان فشار ناشي از آزمون رست و خستگي حاصل را بيشتر از 

  .شدمطالعه استفاده  بنابراين آزمون رست براي ايجاد خستگي در اين

. استشوت بسكتبال  ةكنند پرتابامتياز براي  4 ةرنديدربرگ بسكتبال ارزشي 4 آزمون دقت شوت 

امتياز،  3بدين صورت كه در صورت گل شدن توپ بدون برخورد با حلقه يا كمترين برخورد 

 2 ،گل شود) حلقه يها لبه در اثر برخورد با(توپ به باالي حلقه برخورد كند يا با مكث زياد  كه يدرصورت

امتياز، و در صورت برخورد توپ با  1 ،حلقه برخورد كند و گل نشود توپ به باالي كه يدرصورتامتياز، 

   ).10( امتياز به آن تعلق خواهد گرفت 0،حلقه يا نرسيدن به حلقه  بيروني ةلب

سن، قد، وزن، (دي مشخصات فر برگةكتبي و  نامة رضايتكنندگان  شركتابتدا  :فرايند تحقيق

اين آزمون در سالن استاندارد بسكتبال . دكردنتكميل  را) تمرين، ميزان تمرين، آسيب جسمي سابقة

متر نواري با چسب  وسيلة بهابتدا فواصل، . متر بود 05/3مركز حلقه از سطح زمين،  فاصلة. اجرا شد

د شنقطه مشخص  5به اين ترتيب . شد گذاري عالمتروي زمين  متر سانتي 5*25لوكوپالست به ابعاد 

ترتيب از نزديك به  به نقاطاين . كردند مياط اجرا پرتاب را از اين نق 150تعداد  بايست ميكه بازيكنان 

از شروع  پيش. فاصله داشتندبسكتبال  حلقةمتر نسبت به  79/5و  18/5، 57/4، 96/3، 35/3دور 

دقيقه با اجراي  10به مدت  بازيكنان. ن گفته شد، به بازيكناآزمون، دستورالعمل كامل اجراي آزمون

خود را به سمت حلقه اجرا  هاي پرتابين خود را گرم كردند و سپس تمرينات كششي و جنبشي سنگ

يعني نيمي از آنها از نزديك به دور و نيمي  ،متقابل بود ةموازن صورت بهترتيب اجراي بازيكنان . كردند

 5از يكي از  كنندگان شركتعالوه هر يك از  هخود را اجرا كردند و ب يها پرتابديگر، از دور به نزديك 

 به بازيكنان گفته شده بود كه از تمامي نقاط با يك تكنيك و .كرد يمنقطه، اجراي شوت خود را آغاز 

خود را بدون برخورد با  يها پرتابتالش مساوي توپ خود را به سمت حلقه پرتاب كنند و سعي كنند 

  . ين برخورد با حلقه انجام دهندتخته يا كمتر

پرتاب  150نقاط در مجموع تمامي در اين مرحله، بازيكنان در شرايط عادي از : 1آزمون پيش مرحلة

ن هر دسته بي. تايي اجرا شد 30دسته كوشش  5پرتاب در قالب  150اين . را به سمت حلقه اجرا كردند

كنترل اثر  منظور به. استراحت وجود داشت ثانيه 5و بين هر كوشش نيز، دقيقه استراحت  1كوشش 

به اين صورت كه هر كدام از بازيكنان از يك نقطه، شوت . ترتيب، اجراي بازيكنان كانترباالنس شده بود

                                                           
1. Pre-test  
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از نزديك به دور و نيمي ديگر از دور به نزديك به سمت حلقه  آنهاو نيمي از  كردند ميخود را اجرا 

  . كردند ميشوت 

 RASTخستگي با استفاده از آزمون بالفاصله پس از اجراي آزمون اول، متغير  :1آزمون پس ةمرحل

ميزان خستگي  كنندگان شركت. ارزيابي شدو ميزان خستگي توسط مقياس خودگزارشي  اعمال شد

 ةفاصلمجدداً بازيكنان در شرايط خستگي جسماني از پنج  .بااليي را در اين مقياس گزارش كردند

حائز اهميت اين بود كه  ةنكت. پرتاب را اجرا كردند 150مراحل اجراي آزمون اول، مشابه با  شده مشخص

را اجرا  RASTيك بار آزمون  ،)در هر نقطه(تايي  30از اجراي هر دسته كوشش  پيشبازيكنان 

 هاي كوششتكميل . دادند يمخود را انجام  يها پرتاب، آزمون شيپو مطابق با ترتيب اجرا در  كردند يم

بازيكنان براي بررسي  هاي پرتابهمچنين از . دقيقه به طول انجاميد 45 كنندگان شركتام از هر كد

دو آزمونگر در اجراي اين آزمايش . شد برداري فيلم شده ثبت هايآن با امتياز مقايسةو  هاامتياز تر دقيق

را  شده پرتاب يها توپ آزمونگر اول در زير حلقه، مسئوليت برگرداندن. فرايند انجام آن نظارت داشتند رب

براي  يا هيثان 10نيز مسئول ثبت زمان استراحت  RASTپاس سينه بر عهده داشت و در آزمون  ةليوس به

فردي و همچنين ثبت زمان  هايدر جدول امتياز هاآزمونگر دوم مسئول ثبت امتياز. بازيكنان بود

بازيكنان در  هايامتياز. به بازيكنان بود بازخورد ةارائبار اجرا و  6در هر  RASTمتري آزمون  35مسافت 

   .فردي ثبت شد هايثبت امتياز برگةهر دو آزمون در شرايط عادي و خستگي جسماني در 

 Spssو  Excel افزار نرم، اطالعات از طريق ها داده يآور جمعپس از انجام مراحل مختلف آزمون و     

توصيف آماري، مشخصات فردي و متغيرهاي  ظورمن بهمركزي و پراكندگي  يها شاخصاز . شدارزيابي 

. ري آزمون شدندآما يها روشتحقيق با استفاده از  يها هيفرضدر بخش استنباطي، . دشتحقيق استفاده 

 ةژيوبراي تعيين مهارت . توزيع طبيعي استفاده شد يها فرض شيپويلك براي آزمون  از آزمون شاپيرو

. دشاز رگرسيون خطي استفاده  يجسمان يخستگادي و شوت بسكتبال بازيكنان خبره در حالت ع

در شرايط  گانه پنجشوت بسكتبال در فواصل  ةشد ينيب شيپاجراي واقعي با اجراي  ةسيمقا منظور به

اجراي  ةسيمقا منظور بهو  يا نمونه تك tجداگانه، از آزمون  صورت بههر كدام  يجسمان يخستگعادي و 

از  يجسمان يخستگدر شرايط عادي و شرايط  گانه پنجبال در فواصل شوت بسكت ةشد ينيب شيپواقعي و 

                                                           
1. Post-test  
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در سطح معناداري  21 ةنسخSPSS  افزار نرممحاسبات آماري در  ةيكل. استفاده شد همبسته tآزمون 

 .گرفتانجام  05/0

 

  ها يافته
  .ارائه شده است كنندگان شركتاز فرم مشخصات فردي  آمده دست بهبرخي اطالعات  1جدول در 

  تحقيق يها كننده شركتتوصيف آماري مشخصات فردي . 1ل جدو
  )سال(تمرين  سابقة  )كيلوگرم(وزن   )متر سانتي(قد   )سال(سن   

  50/10  90/84  10/190  90/24  ميانگين

  509/1  816/10  999/6  685/2  انحراف استاندارد

 

ت بازيكنان در مركزي و پراكندگي، شامل ميانگين و انحراف استاندارد عملكرد شو هاي شاخص

  .خالصه شده است 2در جدول ) آزمون پس(در شرايط خستگي جسماني و ) آزمون پيش(شرايط عادي 

  آزمون پسو  آزمون شيپميانگين و انحراف استاندارد عملكرد شوت بازيكنان در . 2جدول 
  انحراف استاندارد  ميانگين    

  متر 35/3 ةنقط
  آزمون پيش

  آزمون پس

40/22  

80/20  

02/2  

85/1  

  متر 96/3 نقطة
  آزمون پيش

  آزمون پس

76/22  

36/21  

97/1  

71/1  

  متر 57/4 نقطة
  آزمون پيش

  آزمون پس

10/24  

60/23  

17/1  

33/1  

  متر 18/5 ةنقط
  آزمون پيش

  آزمون پس

83/22  

93/20  

10/1  

96/0  

  متر 79/5 ةنقط
  آزمون پيش

  آزمون پس

86/20  

16/20  

91/1  

06/2  
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ه تعيين و 

 3ر جدول 

 )آزمون

 79/5 ةقط
  متر

866/20  

993/21  

18

19

20

21

22

23

24

25

                        

  آزمون پس

جداگانه طور بهطه 

در آمده دست بهج 

آ پيش(ايط عادي 
 18/5 ةنقط

  متر

نق

833/22  

293/22  

ه ط 3ق . 3 ر5 ت م

                 خبره 

پو  آزمون پيشر 

ن اجرا در هر نقط

نتايج. حاسبه شد

ط مختلف در شرا
 57/4 ةنقط

  متر

10/24  

593/22  

ن ه 3ط . 9 ر6 ت م

ون

كتبال در بازيكنان 

 
شوت بازيكنان در

  
بازيكن، ميانگين 

 در هر نقطه مح

  .دشم 

در نقاط شده بيني
 96/3ة نقط

  متر

766/22  

893/22  

 

ط ق ن ه 4ط . 5 ر7 ت م

پيش آزمو

رت ويژة شوت بسك

يانگين عملكرد ش

10بتدا براي هر 

طي ميانگين اجرا

آن رسم اي مقايسه

ب پيشرد واقعي و 
 35/3 ةنقط

 متر

40/22  

193/23  

ط ق ن 5ه . 1 ر8 ت م

پس آزمون

سماني بر مهارج ي

مي .1نمودار 

ا، آزمون پيش حلة

رگرسيون خط لة

مست و نمودار ه ا

ميانگين عملكر .3
  

  عملكرد واقعي

لكرد ين عم

  شده بيني ش

ه ط ق ن 5ه  . 7 ر9 ت م

گيستخ تأثير
 

مرحدر 

معادلسپس 

خالصه شده

  
3جدول 

ميانگين ع

ميانگي

پيش

ه ط ق ن
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 )آزمون پيش(در شرايط عادي  شده بيني پيشعملكرد واقعي و  مقايسة .2نمودار 

  
 شدة بيني پيش، عملكرد واقعي بازيكنان در فواصل مختلف با مقادير آمده دست بهبا توجه به نتايج 

 . خالصه شده است 4نتايج در جدول . شدمقايسه  اي نمونه تك tآزمون  وسيلة به، اآنهعملكرد 

  

در نقاط مختلف در  شده بيني پيشعملكرد واقعي و  ةبراي مقايس اي نمونه تك tنتايج آزمون . 4 جدول
  شرايط عادي

 ميانگين تعداد  
انحراف 
  استاندارد

 t ةآمار  آزادي ةدرج
سطح 
  معناداري

  248/0  - 236/1  9  029/2  40/22  10 متر 35/3 ةنقط

  844/0  - 202/0  9  975/1  766/22  10 متر 96/3 ةنقط

  003/0  *051/4  9  176/1  10/24  10 متر 57/4 نقطة

  156/0  549/1  9  102/1  833/22  10 متر 18/5 نقطة

  113/0  - 757/1  9  919/1  866/20  10 متر 79/5 نقطة

 . معنادار است ≥ 05/0Pدر سطح 

 

19

20

21

22

23

24

25

ه ط ق 3ن . 3 ر5 ت م ه  ط ق 3ن . 9 ر6 ت م ه  ط ق 4ن . 5 ر7 ت م ه  ط ق 5ن . 1 ر8 ت م ه  ط ق 5ن . 7 ر9 ت م

عملکرد واقعی عملکرد پيش بينی شده
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اين گفت تنها در  توان مياست،  05/0كمتر از  متر 57/4 نقطةتنها در  pكه مقدار توجه به اين اب

تفاوت معناداري وجود  شده بيني پيش، بين عملكرد واقعي و عملكرد پنالتي است نقطةنقطه كه همان 

  .بازيكنان در اين نقطه نسبت به ساير نقاط داراي مهارت ويژه هستند دارد و

خالصه  5نتايج در جدول . شدندتحليل  ها داده ،آزمون پيش مرحلةمشابه با  آزمون پس مرحلةدر 

  .شده است

در نقاط مختلف در شرايط خستگي جسماني  شده بيني پيشميانگين عملكرد واقعي و  .5جدول 
 )آزمون پس(

 35/3 ةنقط  
 متر

 96/3 ةنقط
  متر

 57/4 ةنقط
  متر

 18/5 ةنقط
  متر

 79/5 ةنقط
  متر

  166/20  933/20  60/23  366/21  80/20  واقعيميانگين عملكرد 
ميانگين عملكرد 

  شده بيني پيش
713/21  543/21  372/21  202/21  032/21  

  

  
 

  )آزمون پس( جسماني خستگيدر شرايط  شده بيني پيشعملكرد واقعي و  مقايسة. 3 نمودار
  

   

18

19

20

21

22

23

24

ه ط ق 3ن . 3 ر5 ت م ه ط ق 3ن . 9 ر6 ت م ه ط ق 4ن . 5 ر7 ت م ه ط ق 5ن . 1 ر8 ت م ه ط ق 5ن . 7 ر9 ت م

عملکرد واقعی عملکرد پيش بينی شده
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در نقاط مختلف در  شده بيني پيشعملكرد واقعي و  سةمقايبراي  اي نمونه تك tنتايج آزمون . 6جدول 
  شرايط خستگي جسماني

 ميانگين تعداد  
انحراف 
  استاندارد

 ةدرج
 t ةآمار  آزادي

سطح 
  معناداري

  154/0  - 577/1  9  853/1  80/20  10 متر 35/3 ةنقط
  753/0  - 325/0  9  717/1  366/21  10  متر 96/3 نقطة
  001/0  *292/5  9  331/1  60/23  10  متر 57/4 نقطة

  402/0  - 879/0  9  966/0  933/20  10  متر 18/5 نقطة
  218/0  - 323/1  9  068/2  166/20  10  متر 79/5 نقطة

  .معنادار است ≥ 05/0Pدر سطح 
 

، بيشتر از متر57/4 نقطة جز بهنقاط  همةدر  pمقادير  ،شود ميمشاهده  6كه در جدول طور همان

 57/4 نقطةبازيكنان در  شدة بيني پيشكرد واقعي و عملكرد گفت بين عمل توان ميبنابراين . است 05/0

كه بازيكنان بسكتبال، حتي در  دهد مياين نتايج نشان . ري وجود داردتفاوت معنادا) پنالتي(متري 

بهترين عملكرد را از اين  توانند ميپنالتي هستند و  نقطةداراي مهارت ويژه در  جسماني خستگيشرايط 

  . فاصله داشته باشند

ابتدا ميانگين عملكرد بازيكنان در عملكرد شوت بازيكنان،  برخستگي جسماني  تأثير مقايسةبراي 

سپس با استفاده از . دشجداگانه محاسبه  طور به آزمون پسو  آزمون پيشفواصل مختلف در مراحل 

آزمون در  نتايج اين. دندشدر نقاط مشابه مقايسه  آزمون پسو  آزمون پيش هاي هنمر همبسته tآزمون 

  .است  شده  خالصه 7جدول 

  آزمون پسو  آزمون پيش هاي هبين نمر همبسته tنتايج حاصل از آزمون . 7جدول 
- آزمون پيش
  آزمون پس

اختالف 
 ها ميانگين

انحراف 
  استاندارد

 درجة
 t آمارة  آزادي

سطح 
 معناداري

  014/0  *05/3  9  65/1  60/1  متر 35/3 ةنقط

  019/0  *84/2  9  55/1  40/1  متر 96/3 ةنقط

  081/0  96/1  9  80/0  5/0  متر 57/4 ةنقط
  001/0  *50/4  9  33/1  90/1  متر 18/5 ةنقط

  113/0  75/1  9  26/1  7/0  متر 79/5 ةنقط
  .معنادار است ≥ 05/0Pدر سطح 
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، 35/3 در نقاط آزمون پس _آزمون يشپ هاي ه، بين نمرشود يممشاهده  7كه در جدول طور همان

، اما بين عملكرد شوت بسكتبال )≥05/0P(فاوت معناداري وجود دارد ت متري 18/5و  96/3

و  آزمون يشپدر مراحل ) پنالتي و دورترين نقطه ةنقط(متر  79/5و  57/4در نقاط  كنندگان شركت

در  كنندگان شركتگفت عملكرد  توان يمبنابراين ). <05/0P( تفاوت معناداري مشاهده نشد آزمون پس

عبارت ديگر،  بهمعناداري كاهش يافته است،  طور به چهارمو  دوم، اول نقاطر مهارت شوت بسكتبال د

منفي داشته  يرتأثمذكور  ةنقطروي عملكرد شوت بسكتبال بازيكنان تنها در سه  يجسمان يخستگ

  . معناداري نداشته است يرتأث دورترين نقطهو  پنالتيبر روي نقاط  يجسمان يخستگ كه يدرحالاست، 
 

  گيري نتيجهبحث و 
ره شوت بسكتبال در بازيكنان خب يژةوخستگي جسماني بر مهارت  يرتأثتعيين هدف از پژوهش حاضر، 

از  آزمون يشپدر شرايط  ،ن ترتيببدي. دشاستفاده  آزمون پس -آزمون يشپدر اين تحقيق از طرح . بود

متر  79/5و  18/5، 57/4، 96/3، 35/3 ةفاصل 5پرتاب آزاد را از  150تعداد خواسته شد  كنندگان شركت

 پيشخواسته شد كه  آنهااز  آزمون پسسپس در شرايط ). شوت 30نقطه  هر(نسبت به حلقه اجرا كنند 

نتايج نشان داد كه هم . كامل اجرا كنند طور بهرا  RASTآزمون  بار يكشوت از هر نقطه،  30از اجراي 

بازيكنان  شدة بيني پيشاقعي و عملكرد ، بين عملكرد وآزمون پس مرحلةو هم در  آزمون پيش مرحلةدر 

 هاي هنمرهمچنين بين . تفاوت معناداري وجود داشت) پنالتي ةنقطمتر،  57/4(سوم  نقطةتنها در 

تفاوت  )متر 18/5و  96/3، 35/3( اول، دوم و چهارم در نقاط كنندگان شركت آزمون پسو  آزمون پيش

مهارت  ، اين تفاوت معنادار نبود و)متر 79/5و  57/4( سوم و پنجم معناداري وجود داشت، اما در نقاط

 ها يافتهو د شمشاهده  آزمون پسو هم در  آزمون پيششرايط هم در ، )سوم ةنقط(پنالتي  نقطةدر ويژه 

 .استمعناداري نداشته  تأثيردر اين نقطه  كنندگان شركتعملكرد  بر خستگيحاكي از اين بود كه 

 توان مي كنندگان شركت آزمون پسو  آزمون پيش هاي هنمر مقايسةناكا و تا هاي يافته براساسبنابراين 

كاهش توان آلفا و  هب ايجادشدهخستگي كه  رسد مينظر  بهپنالتي و دورترين نقطه،  نقطةگفت تنها در 

سيستم حسي حركتي  ،شده است و در اين نقاطمنجر در نتيجه افزايش فعاليت مغز و پردازش اطالعات 

اين در حالي است كه در ساير نقاط چنين . استده شي فعال شده و برونداد حركتي حفظ پيشان پيشو 

افت عملكرد  ،كنندگان شركت آزمون پسو  آزمون پيش هاي هنمر مقايسة، و با شدمشاهده ن اي نتيجه

  .مشاهده شدمعناداري در اين نقاط 
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 آورند يمدست  بهخاص قابليتي را  ةنقطتمرين از يك  ها سالبازيكنان خبره در طول  رسد يمنظر  به 

از  پسهمچنين، عملكرد برتر بازيكنان . در اين نقطه منجر خواهد شد آنهاكه به عملكرد اختصاصي 

كه  انجامد يمبينايي خاصي در بازيكنان  يها تيقابلخاص به پرورش  ةنقطتمرين ثابت در يك  ها سال

اين تحقيق نشان داد كه عملكرد بازيكنان خبره در  يها افتهي .كند يمه اجراي بهتر از اين نقاط كمك ب

مدل موازنه به بيان اين . است "مدل موازنه" دييتأ، كه مورد استشكل  يا زنگوله صورت بهشرايط عادي 

بسته، به افت  يها مهارتخاص در  ةنقطكه تمرينات بسيار زياد بازيكنان در يك  پردازد يمموضوع 

عملكرد بازيكنان  ،شود يم همشاهد 2نمودار كه در طور همان. شود يمر منجعملكرد در نقاط اطراف آن 

 "اصول تغييرپذيري نيرو"در مقابل  .)6( از خط پنالتي داراي افت زيادي است تر كينزددر نقاط دورتر و 

. شود يمتضعيف  شعملكرد ،كه در حركات سريع هرچه اجراكننده از هدف فاصله بگيرد كند يمعنوان 

بنابراين . )6( گفت عملكرد بازيكنان با ميزان فاصله از هدف، نسبت عكس دارد توان يم ،يگرعبارت د به

فاصله نسبت به هدف و  نيتر كينزدكه بازيكنان، بهترين عملكردشان در  رفت يمطبق اين نظريه انتظار 

به هر . دا كندافت پي جيتدر به آنهابدترين عملكردشان در دورترين فاصله نسبت به هدف باشد و عملكرد 

 افتهي ميتعم يحركت ةبرنام ةينظرما با اصول تغييرپذيري نيرو در تضاد و همچنين با  يها افتهيحال، 

در  )18( كيچ و همكاران هاي يافتهبا ) آزمون يشپ(نتايج اين پژوهش در شرايط عادي  .مغايرت دارد

، سزيز و موس در با توپ استاندارد اجراكنندهدر گروه ماهر  )15( آزمايش اول و دوم، برسلين و همكاران

بلند و در مهارت سرويس ) 1391(، عبدالشاهي )21( مهارت تيراندازي با كمان در تيراندازان مرد

مهارت در ) زير چاپ( انماهر، نبوي نيك و همكار در گروههند بدمينتون  كوتاه بكهمچنين سرويس 

شوت (در آزمايش سوم  )18( كيچ و همكاران هاي يافتههمچنين اين نتايج با . )8 ،12( ستهمسودارت 

، )تاندارد و سنگينتوپ اس(مبتدي  و گروه) توپ سنگين(در گروه ماهر  )15( ، برسلين و همكاران)جفت

در گروه مبتدي و خبره در سرويس كوتاه ) 1391(در گروه زنان، عبدالشاهي  )21( سزيز و موس

در آزمايش سوم  )18( علت ناهمخواني با تحقيق كيچ و همكاران .ستهند و بلند بدمينتون ناهمسو بك

كيچ و همكاران از بازيكنان  چراكه ،دانست كنندگان شركتتغيير نوع شوت، جنسيت و سن  توان يمرا 

فوت  21و 18، 15، 12، 9فاصله به مسافت  پنجسته بودند، از دانشگاهي خوا هاي يمتبسكتباليست زن 

 تواند يم )15( علت ناهمخواني با تحقيق برسلين و همكاران. نسبت به حلقه، شوت جفت را اجرا كنند

در . و پروتكل اجرايي باشد) برابر توپ استاندارد 3/2(تغيير نوع توپ از حالت استاندارد به حالت سنگين 

پرتاب آزاد با  20پرتاب آزاد با توپ استاندارد و  20تحقيق برسلين و همكاران از بازيكنان خواسته شد 
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پرتاب آزاد از هر  30كنندگان شركتحاضر فاصله اجرا كنند، اما در پژوهش  پنجتوپ سنگين را از 

علت ناهمخواني با تحقيق سزيز و همكاران . را انجام دادند) 7مولتن، سايز (فاصله، با توپ استاندارد 

بازيكن زن  هشتسزيز و همكاران در تحقيق خود از . نوع مهارت و جنسيت دانست توان يمرا ) 2016(

در پژوهش حاضر از . تيراندازي با كمان را اجرا كنند سال خواستند مهارت 6/24با ميانگين سني 

علت ناهمخواني با تحقيق عبدالشاهي و . دشبازيكنان مرد و اجراي مهارت پرتاب آزاد بسكتبال استفاده 

  .هارت مورد بررسي باشدسطح مهارت بازيكنان و نوع م مكن استمهمكاران 

. روزانه است هاي فعاليترايج در  اي جربهتورزشي و همچنين  هاي فعاليتمعمول در  پديدةخستگي 

. روي عملكرد ورزشكاران اثرگذار باشد تواند مي ،شود ميكه پس از يك فعاليت فيزيكي ايجاد  اي خستگي

اخير و همچنين توجه  هاي دههو اجراهاي ورزشي ورزشكاران در  ها قابليتبا توجه به افزايش چشمگير 

 رو ازاينارتقاي قابليت جسماني و فيزيولوژيكي ورزشكاران،  هاي روشن ورزشي به مربيان و مسئوال

در شرايط خستگي  .ورزشي كاربرد فراواني خواهد داشت هاي مهارتآن بر  تأثيراستفاده از خستگي و 

خستگي جسماني روي عملكرد شوت بسكتبال نشان داد كه  ها داده وتحليل يهتجز، )آزمون پس(جسماني 

خستگي  كه يدرحالمنفي داشته است،  يرتأث متر 18/5و  96/3، 35/3 ةنقطبازيكنان تنها در سه 

گفت كه  توان ميبنابراين . معناداري نداشته است يرتأث متر 79/5و  57/4جسماني بر روي نقاط 

كه حتي  نددار اي ويژه، مهارت استپنالتي در زمين بسكتبال  نقطةكه همان  سوم نقطةبازيكنان در 

عملكرد  كيفيت ازمعناداري نداشته و  تأثيراين نقطه روي عملكرد بازيكنان خستگي جسماني هم در 

پنالتي با  نقطةدر شرايط خستگي جسماني در  آمده دست بهنتايج . بازيكنان در آن نقطه نكاسته است

پژوهش حاضر، در ساير نقاط، كه افراد در آن  هاي يافتههمچنين  .ستهمسو) 1383(عباسي  يافتة

منفي در اجراي بازيكنان داشته است، با نتايج احمدي  تأثيرو خستگي،  اند نشدهويژه داراي مهارت 

در  )33( انر، الينز و همكاالت ديناميك و تا حدودي استاتيكدر مهارت پرتاب به گل در ح) 1383(

اما . )2، 7(، همسوست در دقت دريافت و ارسال پاس بسكتبال )34( مد، احمهارت پاس بسكتبال

ري در عملكرد كه هيچ تفاوت معنادا) 2007(با نتايج تحقيق ليدور و همكاران  اين تحقيق هاي يافته

علت . )35( يزيكي مشاهده نكردند، ناهمسوستسرويس واليبال بازيكنان در حالت خستگي و فشار ف

، نوع مهارت و نوع كنندگان شركت، سن كنندگان شركتتعداد  توان ميناهمخواني با تحقيق مذكور را 

واليباليست مرد با ميانگين  26ليدور و همكاران در پژوهش خود از . پروتكل اجرايي خستگي دانست

سرويس در شرايط خستگي اجرا  10سرويس در شرايط استراحت و  10، ندسال خواست 4/16سني 
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و شيرجه در خط ) نت(روي تور  هاي توپ، براي ايجاد فشار فيزيكي، به برگرداندن كنندگان شركت. كنند

سال  9/24بسكتباليست ماهر مرد با ميانگين سني  10در پژوهش حاضر از  اما .متري پرداختند 3

فاصله نسبت به حلقه در دو شرايط عادي و خستگي جسماني اجرا  5پرتاب آزاد را از  150شد، خواسته 

متري و  35تكرار دوي سرعت با تمام توان، در مسافت  6(براي ايجاد خستگي، از آزمون رست . كنند

 .شداستفاده ) اي ثانيه 10زماني استراحت  فاصلة

معنادار نداشته و سبب افت آن  تأثيرر مهارت ويژه كه خستگي ب دپژوهش حاضر نشان دا هاي يافته

و  ه استمنفي گذاشت تأثيرامتيازي،  3 هاي شوت نزديك به فاصلة جز به، اما در  ساير نقاط، نشده است

بنابراين مربيان بسكتبال، براي جلوگيري از كسب نتايج ضعيف در . كند مياجراي بازيكنان را تخريب 

منفي ناشي  تأثيرباشند تا اين ميزان  حلي راهبايد به دنبال  ها شوتموفقيت مسابقات و باال بردن درصد 

باشگاهي بسكتبال  هاي تيمبا توجه به نتايج پژوهش حاضر، مربيان  .از خستگي را به حداقل برسانند

اطمينان الزم را نسبت به بازيكنان خود داشته باشند كه حتي در شرايط سخت خستگي  توانند مي

 اي العاده فوقعملكرد  توانند ميپنالتي وجود دارد و بازيكنان  نقطةمهارت ويژه همچنان در  جسماني هم،

طراحي تمرينات، مدت  منظور بهباشگاهي  هاي تيممربيان  شود ميپيشنهاد  .از اين فاصله داشته باشند

 خستگي، نقطهدورترين در اين پژوهش در  چراكه، هنددامتيازي را افزايش  سه هاي پرتابزمان تمرين 

آگاهي از  منظور بهپژوهشگران آينده  شود ميپيشنهاد  .معناداري روي اين فاصله نداشت تأثيرجسماني 

ابعاد  مسئلة همچنين، از مقياس درك فشار بورگ استفاده كنند و كنندگان شركتميزان خستگي 

ات آينده به مبحث در تحقيق شود ميپيشنهاد . دروني و بيروني بودن توجه را در آن كنترل كنند

اجراي بازيكنان  مؤثر بر انگيزش ديگر از عوامل چراكه، يكنان در مهارت ويژه پرداخته شودانگيزشي باز

الكتومتر نيز سنجيده توسط ميزان الكتات  كه در تحقيقات آتي، شود ميبر اين پيشنهاد  عالوه .است

در نهايت اينكه در تحقيقات  .شود توسط آزمون رست اطمينان حاصلاز ميزان خستگي حاصله  شود تا

بررسي  شده تفكيك صورت بهشوت بسكتبال  ةويژبر مهارت خستگي مركزي و محيطي  تأثيراتبعدي 
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Abstract 
The aim of the present study was to examine the effect of physical fatigue on 
special skill of basketball shooting in expert players. 10 male basketball 
players (mean age 24.9 years and average sport experience 10.5 years) 
voluntarily participated in this study. In the pretest, players performed 150 
shoots from 5 distances: 3.35, 3.96, 4.57, 5.18 & 5.79 meters from the basket 
(each location 30 shoots). In the posttest, RAST test was used to create 
fatigue. Players completely performed RAST once before performance in 
any distance, and then immediately performed their 30 shoots. The results of 
linear regression and one-sample t test showed a significant difference 
between actual and predicted performances of players at the penalty point in 
both pretest and posttest supporting the special skill effect. Results of 
dependent t test also revealed a significant difference in performance of 
players between in penalty point and the farthest point in pretest and posttest. 
Finings of this study suggested that players showed special skill in the 
penalty point and physical fatigue had no significant effect on the 
performance of players and did not reduce the quality of their performance at 
that point. 
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