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چکيده
کارکردهای توجهی نقش مهمی در تعامل فرد باا میا د ددردا د اا کارکردهاا در بررای ارد د می ای تیا تا ر
و ژگیهای تکانشگری قردر می گ رند و دز د ا طر ق میتودند عامل تع اکنندهدی در عملکارد و اادگ ری دفاردد با ادا
هدف دصلی تیق ق حاضر بررسی ت ر س وح مختلف تکانشگری بر ادگ ری مهارتهای ورز ی در میا دهاای بااز و
بسته بودا رک کنندگان  48پسر  10تا  12ساله در چهار گروه تکانشگری پا ا ،تکانشگری متوساد ،تکاانشگاری
باال و گروه کنترل بودندا پ ش و پس دز هش هفته برنامۀ تمر نی مهارتهای پا اۀ بساکتلال ،آزماون اوت بساکتلال
هر سون بردی درز ابی عملکرد و ادگ ری در می دهای باز و بسته طی مردحل پ شآزمون ،پسآزمون ،ادددری و دنتقاال
بهعمل آمدا نتا ج تیق ق تفاوتهای معناددری رد ب ا گروههای تیق ق در کارکردهای تاوجهی نشاان ددد )P=0/0001ا
نتا ج مردحل پسآزمون و ادددری در مورد می د باز نشان ددد که همردستا با دفزد ش س وح تکانشگاری دفاردد ،برتاری
چشمگ ری در فرد ندهای ادگ ری در د ا می د مشاهده مای اود )P=0/003ا درحاالیکاه در ماورد میا د بساته،
عملکرد بهتر همردستا با کاهش س وح تکانشگری مشاهده د )P=0/001ا تفاوتهای مشاهده اده با ا گاروههاا در
مرحلۀ دنتقال  -که بهصورت رقابتی برگزدر د -دز نظر آماری معناددر نلود )P=0/09ا د ا دحتمال وجود ددرد که سا وح
مختلف تکانشگری نقشی تسه لکننده و تضع فکننده در ادگ ری مهارتهای ورز ی با توجاه باه میا دهاای دجارد
مانند می دهای باز و بسته ددردا

واژههای کليدی
تکانشگری ،وت بسکتلال ،کارکرد توجهی ،می د باز ،می د بسته ،مهارت ورز یا
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مقدمه
کی دز متغ رهای دصلی در ادگ ری مهارتها ی ورز ی ،م زدن لات می ی دس

که مهارت در آن

دجرد می ودا دزد ارو در ددب ات نظری و تجربی دو نوع می د ،امل می د باز و بسته بهصورت پ وستار
دز نظر و ژگیهای منیصربهفرد مانند قابل
و غ رتنظ می ،سرع

و دق

پ شب نی ،م زدن تغ ر دطالعات می ی ،رد د تنظ می
که ت ردت ا ان توجهی روی نتا ج عملکرد و

دجرد) متما ز ده دس

ادگ ری دفردد ددرد )22،10ا به هم ا عل در رصوص نیوۀ عملکرد و ادگ ری مهارتهای ورز ی در
د ا دو می د ،ملاحث و مفاه م بس اری دردئه ده بردی نمونه فارل )35،29 1975 ،1؛ جنتا ل،2
 ))22 1972که ردهنمای آموزش مهارتهای ورز ی و روش تمر ا در د ا زم نه دس ا ک عل
دحتمالی در رصوص دهم

د ا موضوع د ا دس که تغ رپذ ری رد د می ی میتودند با تی ت ر

قردر دددن ن ازهای توجهی ،تصم م گ ری و در نهارت دجردی حرکتیِ ،روی نتا ج عملکرد و ادگ ری دفردد
ت ر بگذدرد و پ امدهای مختلفی رد د جاد کندا در د ا زم نه عنودن ده که نظامهای پرددزش دطالعات
در د ا دو نوع رد د می ی باز و بسته) متفاوت دس

)33ا

در برری دز می دهای دجرد  -که تغ ردت ب ا دجردها چنددن میسوس ن س  -دق
دجردی تکال ف با دستفاده دز دطالعات نسلتاً اب

در زمانبندی

می ی ،دز ن ازهای دساسی و مهم موفق

به مار

میرودا ولی دجرد در برری می دها  -بهدل ل مودجهه با دطالعات متغ ر  -دمکان دستفاده دز مکان سمهای
پ شب نی رد تضع ف میکندا در چن ا رد ی سرع
قابل

ودکنش به میرکهای ب رونی ،جا گز ا

های پ شب نی می ود و ورز کار رد مجلور به دردئۀ پاسخهای سر ع به د ا میرکها بدون

دحتساب هر نوع دند شه قللی میکند؛ مانند دجردی تکن ک در زم ا فوتلال با توجه به چ دمان باز کنان
همت می و ت م مقابل )24ا دزد ارو ،کارکردهای توجهی دز عودمل تع اکننده در عملکرد و ادگ ری
مهارتهای مختلف در رد د می ی متفاوت دس

)5 ،22 ،29ا

کارکردهای توجهی 3به دنسان د ا دمکان رد میدهد که بتودند ورود میرکهای مختلف رد به صینۀ
هو اری ذها کنترل کند )21ا کارکردهای پ چ دۀ توجه امل توجه متمرکز ،4توجه دنتخابی،5

1. Farel
2. Gentail
3. Attentional Functions
4. Focused Attention
5. Selective Attention
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)25ا دز سوی د گر ،وجود تفاوتهای فردی و

و ژگیهای منیصربهفرد و ا ان توج ه در کارکردهای توجهی دفردد ،گاهی به د جاد تغ ردت معناددری
در نتا ج عملکرد و ادگ ری منجر می ود که مورد توجه ملاحث تفاوتهای فردی در ادگ ری
مهارتهای ورز ی دس و به هم ا عل نلا د مورد غفل ودقع ود )15ا در د ا زم نه ،طی سالهای
در ر چارچوب نظری و تجربی راصی در رصوص بررسی کارکردهای توجهی دفردد بهصورت ک سازۀ
رفتاری به نام و ژگیهای تکانشگری )27 4کلگرفته که نظر ب شتر میققان رد جلب کرده دس
ب شتر ا تیق قات رد در د ا ح ه به رود درتصاص ددده دس

و

)6ا مولر 5و همکاردن  )26تکانشگری

رد بهعنودن بررورددری دز ک دستعددد قللی و سارتاری در ردستای دنجام ودکنشهای سر ع و
برنامهر زینشده به تیر کات درونی و ب رونی بدون در نظر گرفتا پ امدهای منفی د ا رفتارها بردی
رود و د گردن ،تعر ف کردهدندا همچن ا تفس ر عصب نارتی دز تکانشگری در نظر ۀ "گری "6ملنی
بر س ستم فعالکننده 7و س ستم بازددرندۀ 8رفتاری دردئه ده دس

)13 ،16-18 ،28ا بررسیهای

دلکترودنسفالوگردفی در د ا زم نه نشاندهندۀ تفاوتها ی دلگوی فعال

دمودج مغزی دس که نتا ج برری

تیق قات دفزد ش فعال

موج تتا رد گزدرش کردهدند )28ا

همچن ا دز نظر دنتقالدهندههای عصلی ت رگذدر در رفتار تکانشی ،دوپام ا و سروتون ا ب شتر
بررسی دهدند )3ا با د ا حال نتا ج تیق قات تاکنون نتودنسته مکان سمهای پا هدی تکانشگری رد
بهوضوح تشر ح کندا دز سو ی د گر ،طلقهبندیهای مختلفی دز و ژگیهای تکانشگری صورت گرفته
دس  ،بردی مثال در تقس مبندی باردت ،9سه بعد متما ز در تکانشگری امل تکانشگری توجهی،
برنامهر زی-تصم مگ ری و حرکتی مع ا ده دس

 ،)27و به د ا صورت جنلههای متما زی بردی

بررسی رفتار حرکتی با توجه به و ژگیهای تکانشگری کل گرفته دس ا در ح ۀ تکانشگری
توجهی ،نتا ج نشاندهند ۀ تودنا ی چشمگ ر در تغ ر توجه سر ع؛ تا حدودی غ رعمدی و کاربردی
بهجای نقص توجه در دفردد سالم با و ژگیهای تکانشگری باالس

)20ا
1. Alternating Attention
2. Divided Attention
3. Sustained Attention
4. Impulsivity
5. Moeller
6. Gray
7. Behavior activation system
8. Behavior inhibition system
9. Barrat
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با توجه به توض یات دردئه ده در رصوص عودمل دصلی و د رگذدر در دجردی حرکتی می د دجرد دز
نظر باز و بسته بودن و و ژگیهای دجردکننده دز نظر کارکرد توجهی در قالب تکانشگری بهعنودن ک
سازۀ رفتاری) ،سؤدل دصلی در مورد ت ر د ا عودمل د جاد می ود و آن د نکه چه نوع ترک لی دز
و ژگیهای توجهی دجردکننده در س وح مختلف تکانشگری با می دهای مختلف دجردی مهارت دز نظر
باز و بسته بودن ،به دجرد و ادگ ری بهتر و کاردمدتری منجر می ود؟ بررسی ت ردت د ا عودمل بر
کد گر ،دردئهکنندۀ د دی وس عتر و جامعتر در زم نۀ مکان سمهای پا هدی ت رگذدر در عملکرد و
ادگ ری مهارتهای ورز ی رودهد بود که میتودند در ملاحث تفاوتهای فردی به دطالعات مف دتری
منجر ود )2ا

روش تحقیق
روش تیق ق د ا پژوهش ،ن مهتجربی با طرح پ شآزمون ،پسآزمون و دز نوع م ددنی بودا جامعۀ آماری
تیق ق دفردد  10تا  12ساله بودند و نمونۀ آماری با توجه به دددههای تیق قات مرتلد )8 ،11 ،12 ،31
و با دستفاده دز نرمدفزدر جی پاور 12 1نفر تع ا دا بنابرد ا با مدنظر قردر دددن روش ناسی تیق ق،
چهار گروه  10نفری با توجه به مع ارهای ورود به تیق ق ،در د ا پژوهش رک

کردند که م انگ ا

کلی سا آنها  11/07 ±1/03سال بودا
معيارهای ورود به تحقيق

بردی دنتخاب گروههای تیق ق با توجه به و ژگیهای تکانشگری ،دز ب ا ددوطللان عالقهمند به
رک

در پژوهش که ه چگونه تجربۀ رک

در کالسهای آموز ی در زم نۀ مهارتهای مورد نظر

تیق ق رد ندد تند ،دعوت د تا در آزمون درز ابی تکانشگری رک

کنندا بردی تع ا س وح

تکانشگری دفردد دز نتا ج آزمون برو/نرو2و مق اس تکانشگری باردت که بردی دنددزهگ ری و ژگیهای
تکانشگری طردحی دهدند ،دستفاده د  )3 ،17 ،24و در نت جه  36نفر در سه گروهِ  12نفری دز ب ا
دفرددی که نمرههای  30درصد دبتدد ی ،م انی و دنتها ی نمرههای تکانشگری رد کسب کردند ،بهترت ب
بهعنودن گروهها ی که و ژگیهای تکانشگری پا ا ،متوسد و باال ی دد تند ،بههمرده  12نفر بهعنودن
گروه کنترل که بهصورت تصادفی دز ب ا سه گروه تکانشگری دنتخاب ده بودند ،دمکان ورود به د ا
1. G Power
2. Go/no go test
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تیق ق رد پ دد کردندا رک کنندهها در دبتددی ورود به تیق ق و در هر مرحله دز فرد ند دجرد ،دز نظر
سالم ف ز کی و رودنی بررسی دند و با حاصل دن دطم نان دز سالم کامل آنها ،دجازۀ ورود و دددمۀ
رک در پژوهش به آنها ددده دا
ابزار جمعآوری دادهها

مقياس تکانشگری بارت :د ا مق اس رد باردت و همکاردن  )27بردی دنددزهگ ری دلگوهای
تکانشگری طردحی کردهدند و نسخۀ فارسی آن رد بشارت  )7دز نظر رود ی و پا ا ی بررسی کرد که
امل  30سؤدل چهارگز نهدی ل کرتی دس

که دلگوهای تکانشی دفردد رد برآورد میکند و نمرۀ کلی

آزمون نشاندهندۀ س ح تکانشگری فرد دس ا آزمون برو نرو :د ا آزمون کی دز دبزدرهای آزما شگاهی
معتلر در بررسی کنترل تکانهها با در نظر گرفتا سرع

و دق

پاسخدهی به میرکهاس

که در دو

بخش دجرد می ودا دجردکننده با توجه به میرکهای ب نا ی و نود ی به دجردی د ا آزمون میپرددزدا
ارصهای مورد درز ابی د ا تس

امل م انگ ا زمان پاسخهای صی ح در بردبر میرک سرع )،

تعددد پاسخها ی صی ح دق ) ،درصد ر ای درتکابی و درصد بازددری نامناسب در هر دو مرحلۀ د ا
تس

دس ا در تیق قات مختلفی رود ی همزمان و پ شب ا د ا آزمون با دبزدرهای معتلر بررسی و ت د

ده دس ا همچن ا در برری تیق قات ،پا ا ی د ا دبزدر تا  0/87گزدرش ده دس

)1 ،14 ،34ا

آزمون عملکرد مداوم :1د ا آزمون کی دز تس های دستانددرد در تع ا نق ۀ برش و تشخ ص
کارکردهای توجهی دفردد بوده و دز جمله آزمونها ی دس که در آن با دنجام مستمر ک تکل ف ،کارکرد
توجهی دفردد سنج ده می ودا همچن ا دز د ا آزمون بردی درز ابی عملکرد توجه مددوم دستفاده می ودا
ت ک د آزمون بر سرع و دق توجه دس ا دجردی آزمون عملکرد مددوم پس دز درز ابی مشروح آزمودنی و
ک تمر ا کوتاه ،در دو بخش که ب ا آنها ک دستردح

 2دق قهدی به آزمودنی ددده می د ،صورت

گرف ا هنگام درز ابی ،زمان ودکنش 2بردی پاسخهای صی ح ،تغ رپذ ری در زمان ودکنش ،ر ای نوع 1
 3ند دن میرکهای مورد نظر) و ر ای نوع 42ا ودکنش تکانشی ودکنش به میرک نامرتلد) مدنظر
قردر میگ رد و نت جۀ آزمون در رصوص و ژگیهای رک کننده با توجه به تعددد پاسخهای درس

و

مدت زمان دردئۀ پاسخها با در نظر گرفتا دو نوع ر ای دجرد تع ا می ودا در د ا تیق ق عالوهبر
1. Continuous Performance Test
2. Reaction time
3 . Omission errors
4 . Commission errors
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دددههای مربوط به زمان ودکنش بردی پاسخهای صی ح ،دددههای مربوط به تعددد تشخ ص درس

و

تعددد تشخ ص نادرس ن ز تجز هوتیل ل دا د ا آزمون رود ی همزمان روبی با  IGTنمرۀ رالصی که
بهعنودن دبزدری جه

دنددزهگ ری تصم مگ ری مربوط به تکانشگری دستفاده می ود) ،ددردا همچن ا
)19ا

پا ا ی د ا دبزدر دز طر ق آزمون مجدد در تیق قات مختلف ب ا  0/70تا  0/90گزدرش ده دس

آزمون توانايیهای بسکتبال هريسون :1تکل ف رک کنندگان در مردحل مختلف پ شآزمون،
پسآزمون  ،ادددری و دنتقال ،دنجام وت بسکتلال بود که م ابق با مشخصات م نیبسکتلال و آزمون
تودنا یهای بسکتلال هر سون  15کو ش تمر نی در هر بلوک) طردحی ده بود )8ا بردی دفردد  11ا
 12ساله ،سلد م نیبسکتلال با ق ر  0/45متر ،که  3/048متر دز س ح زم ا درتفاع ددرد و دز توپی با
می د  68/5تا  73سانتیمتر با وزن  475/5گرم دستفاده می ود قودن ا فدردس ون بسکتلال)ا
مراحل اجرا

مردحل دجرد؛ مرحلۀ پ شآزمون :پس دز تع ا گروههای تیق ق ،دز رک کنندهها رودسته د تا به
ف لم و دلگوی دجردی مهارتها که همرده با توض یات دردئه می د ،توجه کرده و در مرحلۀ پ شآزمون که
بهصورت جددگانه و امل ک بلوک  15کو ی در هر کددم دز رد د می ی در مجموع  30کو ش)
بود رک

جو ندا مرحلۀ دکتساب :رک کنندگان بهغ ر دز گروه کنترل) در مرحلۀ دکتساب بهصورت

گروههای جددگانه در برنامۀ آموز ی مهارتهای پا ۀ بسکتلال رک کردندا برنامۀ آموز ی مهارتهای
پا ۀ بسکتلال علارت بود دز  8جلسۀ آموز ی که هر هفته سه جلسۀ  60دق قهدی در سه بخش گرم
کردن  10دق قه) ،بخش آموز ی  45دق قه) و بخش سرد کردن  5دق قه) دجرد می دا میتودی
بخش آموزش مهارتهای پا ۀ ر تۀ بسکتلال در طول مرحلۀ دکتساب امل 1ا در اف
دنودع در اف  ،در اف

توپ دز طرف ا ،در اف

توپ در حال حرک  ،در اف

توپ ،امل

توپ در حال دو دن،

در اف توپ در حال پرش ،نیوۀ نگهدد تا توپ در دس  ،تمر نات در اف ؛ 2ا پاس دددن ،امل پاس
دز پا ا با ک دس  ،پاس دز پش  ،پاس پر ی ،پاس دودستی دز ددرل س نه ،پاس زم نی و تمر نات؛
3ا در لل کردن ،امل دنودع در لل ،در لل در حال

د ستادۀ پا ه ،در لل در حال

حرک

و تمر نات

در لل؛ 4ا وت و دنودع آن ،امل وتهای من قۀ دور ،تکن ک سهگام ،تمر نات سهگام؛ 5ا فنون
مقدماتی دفاعی؛ 6ا فنون مقدماتی حمله؛ 7ا مقدمات بازی بسکتلال؛ 8ا تکن کهای گروهی و ت می؛ و
9ا مهارتهای درودزهبانی بودا
1. Harrison Basketball Ability Test
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مرحلۀ پسآزمون امل ک بلوک  15کو شی در هر کددم دز می دها بود و مرحلۀ ادددری با
فاصلۀ  48روع د و رک کنندگان طی آن ک بلوک رد بهصورت دنفرددی در هر کددم دز می دهای
باز و بسته مشابه پسآزمون دجرد کردندا مرحلۀ دنتقال :د ا مرحله بهصورت رقابتی و با دعالم دمت ازهای
دفردد در هر کو ش دجرد د و طی آن رک کنندهها  1بلوک رد در هر کددم دز رد د بهصورت رقابتی
دجرد کردندا رد د می د باز و بسته :در طردحی می د باز و بسته دز نرمدفزدر ماکرو مد ا فلش 1دستفاده
د )4ا قابل

د ا نرمدفزدر جابهجا ی دهددف تع ا ده دس

نما ش ظاهر می ودا در حال

که دز طر ق و دئو پروژکتور روی پردۀ

می د اب  ،هدف در مرکز صفیه نما ان می ود که تکل ف

رک کنندهها پرتاب به د ا هدف دس  ،ولی در رد د می د باز ،هدف در نقاط متفاوت ظاهر
می ودا دزد ارو هدف د جاد تغ رپذ ری در رد د می ی دس

)9 ،23 ،32ا در تیق ق حاضر پا ا ی

و رود ی دبزدر بهترت ب با روشهای بازآزما ی  ) 0/81و درز ابی نتا ج دجردی دفردد ماهر و ملتدی رود ی
دفتردقی) بررسی دا
روش درز ابی عملکرد رک کنندهها :دز دجری دفردد ف لمبرددری و به روش سهنمرهدی درز ابی
می دا در د ا روش بردی هر پرتابی که در ددرل دد ره قردر میگرف  2 ،دمت از و بردی توپی که روی
رد قردر میگرف  1 ،دمت از و بردی پرتابی که رارج دز هدف بود ،صفر دمت از در نظر گرفته می د )9ا
رود ی روش دمت ازدهی با درز ابی هملستگی دمت ازهای پرتابهای  36نفر دز بسکتلال س های ماهر در
دو روش دمت ازدهی با دستفاده دز حلقۀ دستانددرد و پردۀ نما شی) به روش رود ی همزمان بررسی و ت د
د  )r=0/73و پا ا ی آن ن ز روی همان نمونه با فاصلۀ  1هفته بازآزما ی د )r=0/76ا

روشهای آماری

پس دز جمعآوری دددهها  ،در آمار توص فی دز م انه ،م انگ ا ،دنیردف دستانددرد ،درصدها بردی
تع ا نمرههای رک کننده در آزمونها و در آمار دستنلاطی ،دز آزمون تیل ل ودر انس و کوودر انس و
بردی بررسی ت ردت معناددر دز آزمون تعق لی بنفرونی و با رعا

پ شفرض کرو

ا همگنی

ودر انسها دستفاده د )P<0/05ا

1. Macro Media Flash MX
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نتایج و یافتههای تحقیق
در جدول  1مشخصههای توص فی کل رک کنندهها در آزمون برو/نرو و مق اس تکانشگری باردت دردئه
ده دس ا
جدول  .1ميانگين و انحراف استاندارد نمرههای گروهها در آزمون برو/نرو و مقياس تکانشگری بارات
نمرههای شرکتکنندگان در متغيرهای سهگانۀ مربوط به آزمون

تکانشگری

برو/نرو
زمان ودکنش پاسخ
درس
83/19±16/41

زمان ودکنش پاسخ

نمرۀ کلی

تعددد ر اها

ر ا
65/21±13/44

69/18±8/61

38/18±8/61

در جدول  2مشخصههای توص فی نمرههای گروهها در نتا ج آزمون عملکرد مددوم بردی درز ابی
کارکردهای توجهی دردئه ده دس ا
جدول  .2ميانگين و انحراف استاندارد نمرههای گروهها آزمون عملکرد مداوم
متغيرهای آزمون عملکرد مداوم
خطای حذف
گروهها
تکانشگری پا ا
تکانشگری متوسد
تکانشگری باال
کنترل

21/13±3/19
23/28±2/90
25/11±4/10
24/03±4/85

خطای
ارتکاب
2/79±1/92
4/83±2/20
7/03±2/71
5/06±3/04

زمان
واکنش
687±171
550±156
455±136
542±168
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جدول  .3نتايج آزمون تحليل واريانس چندمتغيرة نمرههای گروهها در متغيرهای آزمون عملکرد مداوم
مقادير مجذور اتا
اثر

منبع

F

df

4/309
6/645
5/440
4/754

9
3
3
3

سهمی

p

()Ƞ

سطوح تکانشگری

الملددی و لکس
ر ای حذف
ر ای درتکاب
زمان ودکنش

0/0001
0/001
0/003
0/006

0/229
0/312
0/271
0/245

جدول  .4مشخصههای توصيفی امتيازهای گروههای تحقيق در محيطهای باز و بسته به تفکيک مراحل
گروهها
تکانشگری س ح پا ا
تکانشگری س ح متوسد
تکانشگری س ح باال
گروه کنترل

پيشآزمون

پسآزمون

يادداری

M±SD
6/90±3/19

M±SD
11/80±2/10

M±SD
9/50±2/31

انتقال
M±SD
8/77±3/19

بسته

7/10±2/89

12/70±2/60

11/50±2/53

9/10±3/87

باز

6/80±3/16

12/50±2/17

10/70±3/61

8/73±3/83

بسته

7±2/90

12/70±2/79

11/13±2/88

9/19±3/33

باز

7/10±3/20

13/10±2/70

11/80±3/33

9/17±3/69

بسته

6/90±3/26

12/60±2/30

9/90±3/29

8/90±3/11

باز

7±3/48

12/40±2/41

10/30±2/91

8/80±3/21

بسته

680±2/91

12/60±2/53

11/20±2/11

9/28±3/20

محيط
باز

جدول  . 5خالصه نتايج آزمون تحليل کوواريانس چندمتغيره برای مقايسۀ نمرههای پسآزمون گروهها
در محيطهای باز و بسته
()Ƞ
منبع
اثر
p
df
F
0/424
0/003
6
2/722
الملددی و لکس
0/475
0/001
3
2/991
می د باز
س وح تکانشگری
0/316
0/008
3
1/848
می د بسته

بردی تیل ل نتا ج مربوط به مرحلۀ پسآزمون در می دهای باز و بسته دز آزمون تیل ل کوودر انس
پس دز بررسی نتا ج پ شفرضهای د ا آزمون؛  )P<0/05دستفاده دا بررسی نتا ج آزمون تیل ل
کوودر انس نشان ددد پس دز تعد ل نمرههای پ شآزمون ،تفاوت معناددری ب ا گروهها در می د باز
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وجود ددرد  )F=2/722,P=0/003,η20/424و آزمون تعق لی بنفرونی نشان ددد گروه تکانشگری باال و
متوسد نسل

به گروههای تکانشگری پا ا و کنترل بهصورت معناددری عملکرد بهتری در دکتساب

مهارت در د ا می د دد تهدند )P<0/001ا نتا ج آزمون تیل ل کوودر انس در می د بسته
 )F=3/712,P=0/001,η20/520نشان ددد گروه تکانشگری پا ا نسل

به گروههای تکانشگری باال،

متوسد و کنترل ،بهصورت معناددری عملکرد بهتری در دکتساب مهارت در می د بسته ددرد
)P<0/003ا
تجز هوتیل ل دددههای مربوط به مرحلۀ ادددری با دستفاده دز آزمون تیل ل ودر انس چندمتغ ره
نشان ددد ب ا گروههای تیق ق در می د باز  )F=3/129,P=0/ 008, η20/324و می د بسته

, 0/319

 )F=2/918,P=0/03η2تفاوتهای مشاهده ده دز نظر آماری معناددر دس ا آزمون تعق لی بنفرونی تفاوت
معناددری رد ب ا گروه تکانشگری باال و پا ا ،ب ا گروه تکانشگری باال و کنترل نشان ددد )P<0/001
و تفاوت ب ا م انگ اهای سا ر گروهها دز نظر آماری معناددر نلودا هم اطور تفاوتهای ب ا عملکرد
گروهها در مرحلۀ دنتقال دز نظر آماری معناددر نلود )F=1/162,P=0/09, η20/241ا با وجود د ا ،بهتر ا
دمت ازها در می د باز به گروههای تکانشگر ی باال و متوسد درتصاص دد

و در می د بسته بهتر ا

دمت ازها بهترت ب دز گروههای تکانشگری پا ا و کنترل مشاهده دا

بحث و نتیجهگیری
در د ا تیق ق ت ر س وح مختلف تکانشگری بر ادگ ری مهارتهای ورز ی با مقا سۀ می دهای باز
و بسته بررسی دا در ودقع سؤدل دصلی تیق ق د ا بود که چه نوع ترک لی دز ن ازها و دلزدمات
مهارتهای ورز ی در می دهای باز و بسته و تفاوتهای فردی دز نظر کارکردهای توجهی در س وح
مختلف تکانشگری به عملکرد و ادگ ری بهتری منجر می ود؟ بردی افتا پاسخ د ا پرسش ،طرح
تیق ق حاضر بهمنظور بررسی ت ر عودمل ذکر ده بر عملکرد و ادگ ری مهارتهای پا ۀ بسکتلال در
می دهای باز و بسته تدو ا د تا در مردحل پ شآزمون ،پسآزمون ،ادددری و دنتقال به بررسی
متغ رهای مورد نظر بپرددزدا نتا ج تیق ق تفاوت معناددری رد ب ا کارکردهای توجهی در س وح مختلف
تکانشگری نشان دددا بررسی م انگ ا تعد ل دۀ گروهها در مرحلۀ پسآزمون نشان ددد گروههای
تکانشگری باال و پا ا بهترت ب در می دهای باز و بسته نسل

به گروههای تکانشگری متوسد و
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کنترل در دکتساب مهارت ،نتا ج بهتری رد کسب کردهدندا مشابه هم ا افته در مرحلۀ ادددری و مرحلۀ
دنتقال دللته بدون مشاهدۀ تفاوت معناددر دز نظر آماری) بهدس آمدا
نتا ج تیق ق حاضر در مورد تفاوت دفردد در ادگ ری مهارتهای ورز ی در می دهای باز و بسته
همردستا با نتا ج تیق قات قللی  ) 4 ،9 ،23 ،32دس ا در د ا تیق قات ،نتا ج عملکرد و ادگ ری دفردد
در دجردی مهارتها ی حرکتی ،بسته به د نکه چقدر تی

ت ر متغ رهای می ی قردر میگ رند ،متغ ر

گزدرش ده دس ا عالوهبر تفاوت دفردد در ادگ ری مهارتهای ورز ی در می دهای باز و بسته ،نتا ج
د ا تیق ق در زم نۀ ت ر س وح تکانشگری بر ادگ ری مهارتهای ورز ی در می دهای باز و بسته
بهترت ب نشاندهندۀ برتری عملکرد و ادگ ری دفردد همردستا با دفزد ش و کاهش س وح تکانشگری
دس ا بد ا صورت که همجه با دفزد ش س وح تکانشگری ،دجردی دفردد در می د باز تقو

ده و به

ادگ ری د ا دفردد در چن ا رد ی منجر می ودا برعکس د ا افتهها ،نتا ج تیق ق در رصوص
می د بسته نشان ددد که همردستا با کاهش س وح تکانشگری دفردد ،نتا ج بهدس آمده در زم نۀ
می د بسته بهتر می ود؛ بد ا صورت که بهتر ا دجردها مختص س وح پا ا تکانشگری دس ا د ا
افتهها با نتا ج پژوهشهای قللی  )11 ،12 ،20 ،31همسوس ا بردی مثال ،همردستا با نتا ج تیق ق
حاضر ،در پژوهشی ،ت ر کارکردهای توجهی دفردد در س وح مختلف تکانشگری بر روی عملکرد آنها
نشان ددده ده دس

)20ا د ا افتۀ تیق ق حاضر که ب ان میکند دفردد با س وح مختلف تکانشگری

در دجرد و ادگ ری مهارتهای ورز ی در می دهای باز و بسته تفاوتهای ا ان توجهی دز رود نشان
میدهند ،با چند ا م لب تل ا می ود :دلف) با توجه به د نکه دحتماالت می ی دز نظر تغ ردت
لیظهدی ،کی دز وجوه متما ز می دهای باز و می دهای بسته بهصورت ک پ وستار دس
دزد ارو م زدن حساس

نسل

،)22 ،29

به تغ ردت دحتمالیِ می د ،دز مکان سمهای دن لاقی مهم در چن ا

رد ی رودهد بود؛ بد ا صورت که هرچه می د بازتر با د ،دحتماالت مربوط به تغ ردت دفزد ش
می ابد و در نت جه بر دهم

مکان سمهای دن لاقی دفزوده می ود و دزد ارو دفرددی که دز نظر

تفاوتهای فردی تودنا یهای چشمگ ری در حساس

به تغ ردت می ی و در نت جه ،در ودکنش نشان

دددن به د ا تغ ردت ددرند ،برتری بس اری رد در دجردی مهارتها دز رود نشان رودهند دددا درحالیکه
در می دهای بسته ،تغ ردت می ی نسلتاً اب دند و دجردکننده در چن ا رد ی با تمرکز بر د ا
متغ رها ،سعی در دجردی دق ق مهارتهای ورز ی ددردا در د ا رصوص نتا ج برری پژوهشهای قللی
نشان میدهد که همسو با دفزد ش س وح تکانشگر ی ،حساس

دفردد به تغ ردت می ی دفزد ش
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می ابد و به برتری عملکرد د ا دفردد در می دهای متغ ر منجر می ود )20ا ب) با توجه به نتا ج
تیق ق حاضر ملنی بر تفاوت دفرددِ س وح مختلف تکانشگری در کارکردهای توجهی ،توج ه نیوۀ
حساس

نسل

به تغ ردت می ی د ا دس

که در ودقع دفرددی که دز س وح باالی تکانشگری

بررورددرند ،با دستفاده دز مکان سم های تغ ر توجه ،سعی در نشان دددن ودکنش سر ع به د ا تغ ردت
کرده و دز د ا طر ق بر ن ازهای دجرد در چن ا می دهای غلله میکنند که د ا دن لاق ،رود رد در نتا ج
عملکرد و ادگ ری د ا دفردد نشان میدهدا تمامی د ا فرد ندها بردی دفرددی که دز س وح پا ا
تکانشگر ی بررورددرند ،متفاوت دس ؛ بد ا کل که د ا دفردد در مودجهه با می دهای نسلتاً اب
بردی دجردی مهارتهای ورز ی – با بهکارگ ری کارکردهای توجهی در زم نۀ دق

-

توجه با توجه به

نتا ج آزمون برو/نرو) و تمرکز ب شتر با توجه به نتا ج آزمون عملکرد مددوم) سعی در دجردی دق ق
تکال ف ورز ی با در نظر گرفتا متغ رهای د رگذدر در رد د می ی بسته میکنندا
ج) در زم نۀ نیوۀ دستفاده دز دطالعات می ی ،در ددب ات تیق قی رفتار حرکتی  )22 ،29به
دستفاده دز نشانههای قابل پ شب نی 1د اره ده دس ؛ نشانههای مهم و ت رگذدر در عملکرد دفردد در
می دها ،به نشانههای قابل پ شب نی و نشانههای غ رقابلپ شب نی تقس م می وندا در مورد
نشانهها ی که دز قابل

پ شب نی باال ی بررورددرند مانند نشانههای موجود در رد د وت بسکتلال

در می د بستۀ پژوهش حاضر) ،دجردکننده در فرد ندهای ادگ ری با دق هرچه تمامتر سعی در کشف
و بهکارگ ری نشانهها کرده و دز د ا طر ق دقددم به بهلود عملکرد رود میکندا درحالیکه در می د باز،
زمان کافی بردی کشف و بهکارگ ری نشانهها وجود نددردا
بهعلارت د گر ،هرچه می د بازتر با د مانند رد د می د باز در تیق ق حاضر) ،نشانههای
موجود در آن ن ز دز قابل

پ شب نی 2کمتری بررورددر رودهد بود و دجردکننده مجلور دس

بهمیض

ظهور عالئمی د ا نشانهها ،ودکنشها ی سر عی دز رود نشان دهد و دقددم به دجردی مهارت کندا دزد ارو
در چن ا رد ی ،دردئۀ ودکنشهای فیدللددهه به تغ ردت می ی و دستفادۀ آنی دز نشانهها ی که
بهسرع دز ب ا میروند ،عامل دصلی در موفق

فرد دس و دحتماالً به هم ا عل دفرددی که در س وح

باالی تکانشگر ی قردر ددرند ،با دستفاده دز مکان سم دنتقال توجه ،در پی ظهور د ا نشانهها بدون
دستفاده دز دمکان پ شب نی قللی) در کمتر ا زمان ممکا آنها رد مدنظر قردر میدهند و دقددم به دردئه
1. cue predictability

تأثير سطوح مختلف تکانشگری بر يادگيری مهارتهای ورزشی در محيطهای باز و بسته

543

ودکنشهای سر ع جه دن لاقهای الزم بردی دجردی به نه مهارتها میکنندا
د) مکان سم های مربوط به تودنا ی دن لاق سر ع با ن ازهای تکل ف در پی تغ ردت مددوم می د و
دستفاده دز نشانهها ی می ی در طول مرحلۀ دکتساب بر عملکرد دفرددی که دز س وح

قابل

تکانشگری مختلفی بررورددرند ،ت ردت متفاوتی رد بجا میگذدرد و دفردد با توجه به نتا ج عملکرد رود،
به دنجام نوع راصی دز مهارت ا می د دجرد) ب شتر متمرکز می وندا در پی تکردر د ا فرد ند طی
مرحلۀ دکتساب ،د ا دحتمال وجود ددرد که ادگ ری وی تی

ت ر د ا تعامالت قردر گ ردا دزد ارو

میتودن کی دز مکان سمهای ت ر تکانشگری بر ادگ ری مهارتهای مختلف ورز ی در می دهای باز
و بسته رد ت ر متقابل ن ازهای تکل ف و دلگوهای تکانشگری در بهکارگ ری کارکردهای توجهی در نظر
گرف ا
بهطور کلی نتا ج تیق ق نشان ددد تفاوتهای چشمگ ری در کارکردهای توجهی دفردد با توجه به
س وح مختلف تکانشگری وجود ددرد؛ در ودقع ،نتا ج نشان ددد دفرددی که دز س وح تکانشگری پا ا و
باال ی بررورددرند ،بهترت ب در مشخصههای توجه مددوم و تغ ر توجه ،برتری چشمگ ری نسل

به

گروهها ی مقابل ددرندا همچن ا در قسم د گری دز تیق ق ،ت ر س وح مختلف تکانشگری بر دجرد و
ادگ ری مهارتهای ورز ی در می دهای باز و بسته مشاهده دا با توجه به نتا ج بهدس آمده ،بهنظر
میرسد دز علل دصلی تفاوتهای مشاهده ده در فرد ندهای ادگ ری دفردد در س وح مختلف
تکانشگری نا ی دز تفاوت در به کارگ ری کارکردهای توجهی در ب ا آنها با د؛ کارکردها ی که آنها رد
در دستفاده دز دطالعات لیظهدی و نشانههای می ی نسل

به گروههای مقابل در می دهای باز

تودنمندتر میسازدا در مقابل گروهها ی که دز س وح تکانشی پا اتری بررورددرند ،با بهکارگ ری دق
توجه در ودکنش به نشانههای می ی ،سعی در دجردی دق قتر مهارتهای ورز ی در می دهای بسته
ددرند و نسل به گروههای مقابل در د ا زم نه بهتر عمل میکنندا
با دستناد به نتا ج د ا تیق ق ،میتودن دز د ا افتهها در توج ه عودمل دصلی د رگذدر در دجرد و
ادگ ری مهارتهای ورز ی دستفاده کرد که در ملیث تفاوتهای فردی میتودند به نتا ج کاربردیتری
ب نجامدا بررسی ت ردت د ا عودمل بر روند ادگ ری دفردد با توجه به تفاوتهای فردی در رصوص
متغ رهای مورد بیث د ا تیق ق ،عالوهبر د نکه دردئهکنندۀ د دی وس عتر و جامعتر در زم نۀ
مکان سمهای پا هدی در ادگ ری مهارتها ی ورز ی رودهد بود ،زم نۀ طردحی و دجردی تیق قات
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دق قتر رد بردی رس دن به افتههای رو اتر همودر رودهد کردا دزد ارو تا آن زمان با د در تعم م
دحت اط بهعمل آ دا

افتههای تیق ق حاضر رعا
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