رشد و يادگيری حرکتی _ ورزشی – بهار 1395

دورة  ،8شمارة  ، 1ص 58 -41 :
تاريخ دريافت 92 / 09 / 30 :
تاريخ پذيرش 93 / 08 / 18 :

تأثير سطوح متفاوت بينايی و مقدار تمرين بر دقت پرتاب دارت
3

بهروز عبدلی – 1نصور احمدی  -2اعظم قزی

 .1دانشيار ،گروه رفتار حرکتی ،دانشکدة تربيت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه شهيد بهشتی ،تهران ،ايران
 .2استاديار ،گروه رفتار حرکتی ،دانشکدة تربيت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه شهيد بهشتی ،تهران ،ايران
 .3دانشجوی دکتری ،گرايش رشد حرکتی ،دانشکدة تربيت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه فردوسی ،مشهد ،ايران

چکيده
براساس فرضیۀ اختصاصی تمرین ،در دسترس بودن بینایی در طول تمرین ،به تخریب عملکرد در آزمون انتقال بدون
بینایی منجر میشود .یک فرضیه این است که بیناییکامل بهعنوان منبع اطالعاتی غالب مانع پردازش منابع حسی دیگر
میشود ،در این صورت احتما الً تضعیف بینایی موجب کاهش تسلط بینایی بر دیگر منابع حسی میشود .پژوهش حاضر
با هدف تعیین تأثیر سطوح متفاوت بینایی و مقدار تمرین بر دقت پرتاب دارت اجرا شد .به این منظور  30نفر از
دانشجویان دختر راستدست دانشگاه شهید بهشتی با میانگین سنی 22/80±1/47سال ،داوطلبانه انتخاب و بهطور
تصادفی به سه گروه بیناییکامل ،بدون بینایی و بینایی تضعیفشده تقسیم شدند .مراحل اکتساب شامل دو مرحلۀ
تمرین کم ( 45کوشش) و تمرین زیاد ( 300کوشش) بود .نتایج تحلیل واریانس دوعاملی مرکب ( )2×3نشان داد که
حذف بینایی اثر تخریبی در اوایل تمرین نداشت ،اما پس از تمرین زیاد ،با حذف بینایی اثر تخریبی در اجرای گروه
بیناییکامل ،مشاهده شد ( .)P=0/001همچنین عملکرد گروه بینایی تضعیف شده تحت تأثیر حذف بینایی قرار نگرفت
که میتوان نتیجه گرفت که بینایی تضعیفشده احتماالً مانع پردازش دیگر منابع اطالعاتحسی نمیشود .یافتههای این
تحقیق از فرضیۀ اختصاصیتمرین پس از  300کوشش تمرینی با حذف بینایی حمایت کرد .اما از این فرضیه با اضافه
کردن بینایی حمایت نشد و غالب بودن اطالعات حس عمقی مشاهده نشد .احتماالً وابستگی به منبع اطالعاتآور برتر
(در اینجا بینایی) زودتر اتفاق میافتد ،درحالی که وابستگی به منبع اطالعاتی ثانویه (حسعمقی) زمانبر است و بعد از
تعداد کوششهای تمرینی بیشتری رخ میدهد.

واژههای کليدی
بینایی تضعیفشده ،دقت پرتاب دارت ،فرضیۀ اختصاصی تمرین ،مقدار تمرین ،منابع اطالعات آوران.
 نويسنده مسئول  :تلفن 09139644543 :

Email : Azi.ghazi63@gmail.com
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مقدمه
مفهوم اختصاصی بودن یادگیری در سالهای اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است .مطالعات
انجام گرفته در این زمینه به پیدایش مفهوم اصلی اختصاصی بودن یادگیری منجر شد .این مفهوم که
برای اولین بار توسط هنری )1968( 1ارائه شد ،بیان میکند اجرای یک تکلیف نمیتواند
پیشبینیکنندۀ مناسب اجراهای تکالیف دیگر باشد (به نقل از  .)37مطالعات بعدی در این زمینه،
موجب گسترش این مفهوم شد .براساس این مطالعات یادگیری یک تکلیف و همچنین اجراهای بعدی
آن تکلیف برای شرایطی که تمرین در آن صورت میگیرد ،اختصاصی است ( .)30در واقع وقتی فرد با
منابع اطالعاتآور خاصی تمرین میکند (اطالعاتی که از حواس مختلفی همچون بینایی ،صدا و المسه
ناشی میشود) اثر متمایز اختصاصی بودن یادگیری مشاهده میشود ( .)7 ،31فرضیۀ اختصاصی تمرین
را پروتئو ،مارتنیک ،گیرورد و دگاس )1987( 2مطرح کردند که در نقطۀ مقابل نظریههای کنترل
حرکتی سلسلهمراتبی کیل ،)1968( 3آدامز )1971( 4و اشمیت )1975( 5قرار گرفت .این فرضیه ،به
اهمیت اطالعات آوران حسی در تمامی طول تمرین اشاره میکند؛ چنانکه با افزایش تمرین وابستگی به
این منابع حسی بیشتر میشود ( .)31بهطوریکه اگر شخصی در طول تمرین حس بینایی داشته باشد،
بینایی بهعنوان منبع ضروری از اطالعات حسی در مراحل یادگیری باقی میماند .در نتیجه هنگامیکه
بینایی در طول آزمون یادداری یا انتقال در دسترس نباشد ،دقت اجرا کاهش مییابد ( .)3درحالیکه
نظریههای کنترل حرکتی سلسلهمراتبی نقش اطالعات آوران حسی را صرفاً در اوایل تمرین مهم
می داند ،چنانکه با افزایش تمرین وابستگی افراد به بازخورد حسی کمتر میشود؛ تا آنجا که کنترل
مهارتهای حرکتی میتواند بدون نیاز به بازخورد حسی انجام گیرد ( .)2بهدنبال نتایج تحقیق پروتئو،
تحقیقات دیگری با هدف تأثیر دستکاری بینایی هدف یا دست و همچنین تأثیر دستکاری بینایی در
قسمتهای مختلف حرکت بر دقت اجرا ،انجام گرفت .کارلتون )1981( 6و های و بیباتون )1986( 7بیان
کردند که تنها دیدن هدف برای هدفگیری دقیق کافی نیست .در هر دو تحقیق با اینکه هدف قابل
1 . Henry
2 . Proteau, Marteniuk, Girouard & Dugas
3. Keele
4 . Adams
5. Schmidt
6. Carlton
7 . Hay & Beaubaton
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رؤیت بود ،زمانیکه بینایی دست مسدود میشد ،دقت اجرا کاهش مییافت .همچنین کارلتون ()1981
نشان داد که مسدود کردن اطالعات بینایی در طول اولین بخش حرکات هدفگیری تأثیر ناچیزی بر
دقت مهارت داشت ( .)9 ،17نتایج تحقیق کارلتون ،توسط اسپیجکرز و لچنر )1994( 1مورد بحث قرار
داده شد ،این محققان بیان کردند که تأثیر تخریبی حذف بینایی در طول نیمۀ اول حرکت نسبت به
یکچهارم انتهایی حرکت بیشتر بود ( .)40در این زمینه تحقیقات دیگری نیز توسط ترمبلی 2و پروتئو
( ،)1998کول ،ترمبلی و ایلویت ،)2001( 3سوسی 4و پروتئو ( ،)2001ایلویت و جاگر،)1988( 5
اسمیت ،)1989( 6پروتئو ( ،)1992روبین ،توسینت ،بلندین و وینتر )2004( 7انجام گرفت که با وجود
تفاوت در جزییات ،همۀ آنها از دو نتیجۀ مشابه حمایت کردند؛ اول اینکه در مراحل اکتساب ،گروهی که
با بیناییکامل تمرین میکردند ،بهتر از گروههای دیگر (گروهی که فقط هدف را میدیدند ،یا فقط
قسمتهایی از حرکت قابل رؤیت بود) عمل کردند .نتیجۀ دوم این بود که مسدود کردن بینایی (هدف،
نشانگر یا دست) در آزمون انتقال به اشتباهات بزرگتر و تغییرپذیری بیشتری در هدفگیری منجر شد
( .)11 ،27 ،36 ،38 ،39 ،42روبین ،توسینت ،بلندین و پروتئو )2005( 8در توجیه این نتایج بیان
کردند ،زمانیکه اطالعات آوران بینایی در دسترس باشد ،برای تضمین دقت حرکت ،بر دیگر منابع
اطالعات آوران حسی تسلط مییابد ،چراکه اطالعات بینایی برای هدفگیری دقیقتر ممکن است بهتر از
منابع اطالعات آوران دیگر باشد ( .)35بهعبارت دیگر ،تمرین با بیناییکامل مانع پردازش منابع حسی
دیگر میشود و در نتیجه موجب تخریب عملکرد هنگام حذف بینایی میشود ،چراکه فرد قادر نیست از
دیگر منابع اطالعات آوران حسی بهطور کارامدی در غیاب بینایی استفاده کند .بنابراین در صورت
صحت فرضیۀ روبین و همکاران ( )2005زمانیکه فرد نتواند بهخوبی از منبع بینایی استفاده کند (مثالً
در شرایط بینایی تضعیفشده) اختالل در پردازش دیگر اطالعات آوران کاهش مییابد ،زیرا بازخورد
بینایی در این شرایط برای بهبود دقت اجرا کافی نیست و برای رسیدن به نتیجۀ مطلوب پردازش دیگر
منابع حسی نیز ب اید صورت گیرد .بنابراین هدف از این پژوهش بررسی این مسئله است که آیا تضعیف
1 . Spijkers & Lochner
2 .Tremblay
3 . Coull, Tremblay, Elliott
4. Soucy
5 . Elliot & Jaeger
6 . Smyth
7 . Robin, Toussaint, Blandin & Vinter
8 . Robin, Toussaint, Blandin, & Proteau
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بینایی میتواند موجب کاهش تسلط این منبع اطالعاتآور بر منابع حسی شود ،بهطوریکه مسدود
کردن کامل بینایی در آزمون انتقال به تخریب عملکرد منجر نشود .از طرف دیگر ،نتیجۀ جالب توجه در
تحق یقات متعدد دیگری که در حمایت از فرضیۀ پروتئو برای یادگیری نوعی از مهارتهای حرکتی مثل
پاورلیفتینگ و راه رفتن انجام گرفت ،این بود که چنانچه میزان تمرین با بازخورد بینایی افزایش یابد،
نیاز به بینایی در یادداری و انتقال نیز افزایش مییابد ( .)33ممکن است این نتایج خیلی تعجببرانگیز
نباشد ،چراکه همانطورکه گفته شد ،هنگامیکه بازخورد بینایی در دسترس باشد ،بر همۀ حواس تسلط
می یابد .بنابراین وقتی تمرین با بازخورد بینایی همراه است ،این احتمال وجود دارد که آزمودنی برای
حمایت از اجرای خود به آن تکیه کند و ازاینرو هنگ ام اجرا در شرایط بدون بازخورد بینایی عملکرد
تضعیف میشود .اما پروتئو و همکاران ( )1992یک گام فراتر نهادند و نشان دادند وقتیکه در آزمون
انتقال بینایی اضافه شد ،عملکرد گروهی که بدون استفاده از بینایی تمرین کرده بودند ،بهکلی تخریب
شد ،چراکه آزمودنیهایی که در شرایط بدون بینایی تمرین کردهاند ،یاد نگرفته بودند که چطور از
اطالعات بینایی بهطور کارامدی استفاده کنند ( .)32تحقیقات پروتئو بر مبنای تحقیق قبلی ایلویت و
جاگر )1988( 1بود .آزمودنیها برای تمرین یک تکلیف هدفگیری فضایی-زمانی به سه گروه (گروه
بیناییکامل ،گروهی که تنها هدف را میدیدند ،گروهی که هدف را با تأخیر میدیدند) تقسیم شدند.
آزمون انتقال در هر سه شرایط انجام گرفت .همانطورکه انتظار میرفت اجرای آزمودنیهایی که در
شرایط بیناییکامل تمرین کرده بودند ،در آزمون انتقال در دو شرایط دیگر ،تخریب شد .در کمال تعجب
دو گروهی که فقط هدف را میدیدند یا هدف را با تأخیر میدیدند ،در آزمون انتقال با بیناییکامل،
مرتکب اشتباهات بیشتری شدند .محققان نتیجه گرفتند زمانیکه افراد بدون بینایی تمرین میکنند،
یک الگوی حسی-حرکتی بهوجود میآید که موجب یکپارچه شدن اطالعات حس عمقی برای رسیدن
به نتیجۀ دلخواه میشود ،بنابراین وقتیکه در آزمون انتقال درونداد بینایی دریافت میکنند ،الگوی
حسی -حرکتی آنها توسط اطالعات خارجی دیگری منقطع شده و در نتیجه موجب بهوجود آمدن
اشتباهات بیشتری میشود .این تحقیق شواهدی قوی برای حمایت از فرضیۀ اختصاصی بودن تمرین
فراهم کرد .تحقیقات دیگری که بعدها در این زمینه انجام گرفت ( ،)19 ،27شواهد بیشتری را در این
زمینه فراهم کرد .در تحقیق حاضر نیز این بعد از فرضیۀ اختصاصی آزمایش و عالوهبر بررسی تأثیر
حذف بینایی ،تأثیر اضافه شدن بینایی بر دقت پرتاب دارت بررسی میشود .از آنجا که در زمینۀ اضافه
1 . Elliot &Jaeger
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شدن بیناییکامل بر افرادی که با بیناییتضعیفشده تمرین میکنند تحقیقی انجام نگرفته ،نتایج این
تحقیق میتواند جالب توجه باشد .بنابراین جنبۀ بنیادی این تحقیق حائز اهمیت است ،چراکه از یک
طرف با توجه به چالشها و ابهاماتی که در مورد فرضیۀ اختصاصی تمرین وجود دارد ،تحقیق حاضر از
یک طرف با بررسی سه سطح از میزان در دسترس بودن بینایی ،اطالعات بیشتری در زمینۀ افزایش یا
کاهش وابستگی به منابع حسی در سطوح مختلف بینایی فراهم میکند ،از طرف دیگر با توجه به
فرضیاتی که در مورد دالیل وابستگی به بازخورد بینایی در نتیجۀ افزایش تمرین وجود دارد (تسلط
بینایی بر دیگر منابع حسی) ،این تحقیق با در نظر گرفتن شرایط بینایی تضعیفشده ،فرضیۀ مطرحشده
را بررسی و آزمایش می کند .از جنبۀ کاربردی نیز این موضوع را برای مربیان ورزشی روشن میکند که
طراحی شر ایط تمرینی کامالً مشابه با شرایط واقعی تا چه اندازه میتواند به عملکرد بهتر افراد کمک
کند .همچنین از آنجا که بیشتر تکالیف مورد آزمایش در فرضیۀ اختصاصی تمرین ،تکالیف هدفگیری
سریع آزمایشگاهی بودهاند که در آنها هم سرعت و هم دقت تکلیف مالک سنجش اجرای تحقیق
بودهاند ،تکلیف مورد نظر را تکلیف پرتاب دارت انتخاب کردند ،چراکه این تکلیف نوعی تکلیف
هدفگیری است که در آن اجرای تکلیف با دقت باال مدنظر است و اتخاذ سرعت مناسب برای پرتاب
دارت را آزمودنیها طی تمرین یاد میگیرند .بنابراین در این تحقیق تأثیر میزان در دسترس بودن
بینایی پس از تعداد کوششهای تمرینی کم و زیاد بررسی میشود.
روششناسی

در این تحقیق از طرح پیشآزمون -پسآزمون که از نوع طرحهای حقیقی است ،استفاده شد.
آزمودنیها
آزمودنیهای تحقیق 30نفر از دانشجویان غیر تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی تهران با میانگین سنی
 22/8 ±1/47سال بودند که داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند .تعداد آزمودنیها در هر گروه 10
نفر بود ( .)20 ،21 ،36 ،44شرایط آزمودنیها به این صورت بود که همگی راستدست و از لحاظ بینایی
سالم باشند و تمرین پرتاب دارت بهصورت خصوصی یا باشگاهی نداشته باشند .میانگین وزن آزمودنیها
نیز  62/1 ±6/57کیلوگرم و میانگین قد آنها نیز  162/3 ±3/80بود.
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ابزار اندازهگيری
مقیاس سنجش دقت بینایی اسنلن :در تحقیق حاضر قبل از شروع پروتکل تحقیق ،شرکتکنندهها با
استفاده از مقیاس اسنلن آزمایش شدند و درصورتیکه بهطور عادی یا اصالحشده (با عینک و لنز خود)
امتیاز کامل میگرفتند ،اجازۀ ورود به مرحلۀ بعد را داشتند.
تخته دارت :برای تمرین و آزمون از تختۀ دارت با اندازۀ استاندارد استفاده شد .بهمنظور سهولت
اجرا و اندازهگیری پیشرفت آزمودنیها از صفحۀ دارت به شکل صفحات رشته تیر و کمان استفاده شد.
در این تحقیق نحوۀ عملکرد آزمودنیها از طریق محاسبۀ امتیازها بهدست میآمد .صفحۀ دارت مورد
استفاده از ده دایرۀ هممرکز به فواصل مساوی از هم تشکیل شده بود .دایرۀ مرکزی با امتیاز 10
مشخص میشود و دوایر دورتر بهترتیب معرف امتیازهای  1تا  9هستند .به پرتابهای خارج از صفحۀ
دارت ،امتیازی تعلق نمیگرفت .سایر قوانین دارت مانند فاصلۀ خط پرتاب از تختۀ دارت (237
سانتیمتر) ،ارتفاع مرکز صفحۀ دارت ( 173سانتیمتر از سطح زمین) ،نحوۀ ایستادن و گرفتن پیکان
دارت رعایت شد (.)1 ،23
پرسشنامۀ برتری طرفی چاپمن :برای سنجش دست برتری از پرسشنامۀ چاپمن ( )1987استفاده
شد .قابلیت اعتبار و اعتماد مناسب پرسشنامۀ چاپمن در پژوهش علیپور (( ،)1385آلفای کرونباخ
پرسشنامه  ،0/94همبستگی دو نیمۀ آن  0/94و قابلیت اعتماد بازآزمایی آن  ) 0/92تأیید شده است (.)8
روش اجرای تحقيق
آزمودنیها ابتدا اطالعات مربوط به مشخصات و فرم رضایت را تکمیل کردند و سپس با استفاده از
مقیاس اسنلن مورد آزمایش قرار گرفتند ،درصورتیکه بهطور عادی یا اصالحشده (با عینک و لنز خود)
امتیاز کامل را میگرفتند ،در پیشآزمون که شامل  10کوشش با در دسترس بودن بینایی کامل بود،
شرکت میکردند .بعد از اجرای پیشآزمون ،ضمن آشنایی آزمودنیها با ورزش دارت ،دستورالعمل الزم
برای اجرای تکلیف ،شیوۀ نگهداری دارت ،وضعیت قرارگیری بدن و نحوۀ امتیازدهی به همۀ آنها داده
شد و سپس بهطور تصادفی در سه گروه بیناییکامل ،بینایی تضعیفشده و بدون بینایی قرار گرفتند.
گروه بینایی کامل در شرایط طبیعی و با در دسترس بودن بینایی کامل تمرین میکردند .گروه بدون
بینایی ابتدا هدف را می دیدند ،سپس بالفاصله قبل از پرتاب ،بینایی آنها توسط دستکاری بینایی مسدود
میشد .بهوسیلۀ این ابزار امکان مسدود کردن دید مرکزی آزمودنی یا ورزشکار در مواقع الزم با کنترل
از راه دور و در حداقل زمان نزدیک به یک ثانیه فراهم میشود .بهعالوه این ابزار دارای قابلیت
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برنامهریزی زمان و دفعات باز و بسته شدن است .تنظیم نور محیط برای گروه بینایی تضعیفشده
بهگونهای بود که افراد قادر به دیدن صفحۀ دارت بودند ،اما بهسختی میتوانستند حدود دوایر
امتیازبندیشده در صفحۀ دارت را تشخیص دهند .به آزمودنیهای هر سه گروه اجازۀ مشاهدۀ امتیاز
کسبشده بعد از هر پرتاب داده می شد و بدین ترتیب به آنها بازخورد  KRداده میشد (تواتر مطلق
بازخورد 300بود) .هر سه گروه ابتدا  45کوشش تمرینی ( 3بلوک 15کوششی) را انجام دادند .بین هر
بلوک کوشش یک دقیقه استراحت در نظر گرفته شد 10 .کوشش آخر ،بهعنوان آزمون اکتساب در نظر
گرفته شد 10 .دقیقه پس از آخرین کوشش تمرینی ،دو آزمون انتقال در دو شرایط حذف بینایی
(آزمون انتقال بدون بینایی ،بدون  )KRو اضافه شدن بینایی (آزمون انتقال با بینایی ،بدون  )KRبرگزار
شد (( )16 ،21 ،36 ،43 ،44در آزمون انتقال بدون بینایی بعد از مشاهدۀ هدف و بالفاصله قبل از
پرتاب ،بینایی آزمودنیها مسدود می شد ،بعد از پرتاب نیز اجازۀ مشاهدۀ نتایج به آزمودنیها داده
نمیشد) .سپس همۀ گروهها مراحل اکتساب خود را ادامه دادند ،پس از  300کوشش ( 20بلوک 15
کوششی) بار دیگر آزمودنیها در دو شرایط حذف و اضافه شدن بینایی آزمون شدند .بدین ترتیب
مراحل اکتساب کالً در یک روز و در دو مرحله انجام میگرفت که بعد از هر مرحله نیز آزمون انتقال
مربوط برگزار میشد ( .)40به منظور از بین بردن اثر ترتیب هر گروه به دو زیرگروه تقسیم شد و هر
زیرگروه براساس ترتیب مشخصشده در آزمون انتقال مربوط شرکت کردند.
روشهای آماری
بهمنظور تجزیهوتحلیل آماری ،از میانگین و انحراف معیار بهعنوان آمار توصیفی استفاده شد .برای
بررسی توزیع طبیعی دادهها از آزمون شاپیرو-ویلک در سطح معناداری ( )P>0/05و برای بررسی برابری
واریانسها از آزمون لوین ( )P>0/05استفاده شد .برای بررسی تفاوت گروهها در مراحل اکتساب از
آزمون تحلیل واریانس دوعاملی مرکب ( 3گروه) × ( 3مرحلۀ آزمون :پیشآزمون ،آزمون اکتساب کم،
آزمون اکتساب زیاد) با رعایت پیشفرض کرویت ماوچلی ( )P>0/05استفاده شد .سپس از آزمون تحلیل
واریانس یکراهه با آلفای تعدیلشده ( )P≤0/01بهمنظور بررسی تفاوت بین گروهها در پیشآزمون
(بررسی همگن بودن گروهها) ،آزمون اکتساب کم و آزمون اکتساب زیاد استفاده شد .برای بررسی محل
معناداری بین پیش آزمون ،آزمون اکتساب کم و آزمون اکتساب زیاد در هر گروه از آزمون تحلیل
واریانس یکراهه با تکرار سنجش مرحله و آلفای تعدیلشده ( )P≤0/01استفاده شد .بهمنظور بررسی
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آزمون اختصاصی بودن از آزمون تحلیل واریانس دوعاملی مرکب ( 3گروه) × ( 2شرایط آزمون :آزمون
اکتساب در برابر انتقال) استفاده شد که بهمنظور بررسی محل تفاوت عملکرد هر گروه در آزمون انتقال
نسبت به آزمون اکتساب از آزمون تی وابسته به تفکیک گروهها و بهمنظور مقایسۀ سه گروه در آزمون
انتقال از آزمون تحلیل واریانس یکراهه با تعدیل آلفا ( )P≥0/05استفاده شد .از آزمون تعقیبی بونفرونی
برای تشخیص محل تفاوتها استفاده شد .تجزیهوتحلیل دادهها نیز با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخۀ
 16انجام گرفت.
یافتهها

مراحل اکتساب
نتایج آزمون تحلیل واریانس ( )3 × 3نشان داد که اثر اصلی گروه ( 27(=3/27و )P=0/053 ،F)2
معنادار نبود .اما اثر اصلی آزمون ( 54(=99/68و  )P=0/001 ،F)2و اثر تعاملی گروه با مرحله معنادار بود
( 54(=2/57و  ) P=0/048 ،F)4معنادار بود .نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه با آلفای تعدیلشده
( )P≤0/01عدم معناداری بین گروهها را در پیشآزمون ( 27(=0/41و  )P=0/66 ،F)2و همچنین آزمون
اکتساب کم نشان داد ( 27(=0/54و  .)P=0/58 ،F)2اما بین گروهها در آزمون اکتساب زیاد تفاوت
معنادار بود ( 27(=6/34و  .)P=0/006 ،F)2نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد عملکرد گروه بینایی
کامل بهطور معناداری بهتر از گروه بدون بینایی ( )P=0/001بود .برای بررسی محل معناداری بین
پیش آزمون ،آزمون اکتساب کم و آزمون اکتساب زیاد از سه آزمون تحلیل واریانس یکراهه با تکرار
سنجش مرحله (پیش آزمون ،آزمون اکتساب کم ،آزمون اکتساب زیاد) با آلفای تعدیلشده ()P≤0/01
استفاده شد .نتایج این آزمون عدم معناداری بین پیشآزمون و آزمون اکتساب کم را نشان داد .اما
نمرههای دقت گروه بینایی کامل ( 18(=61/6و  ،)P=0/001 ،F)2گروه بدون بینایی ( 18(=25/3و ،F)2
 )P=0/001وگروه بینایی تضعیفشده ( 18(=12/6و  )P=0/001 ،F)2در آزمون اکتساب زیاد بهطور
معناداری بهتر از نمرههای پیشآزمون و آزمون اکتساب کم بود (نمودار .)1
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نمودار  .1ميانگين و انحراف استاندارد نمرههای دقت گروهها در مراحل اکتساب
* عملکرد گروه بیناییکامل در آزمون اکتساب زیاد بهطور معناداری بهتر از گروه بدون بینایی بود؛
** عملکرد هر سه گروه در آزمون اکتساب زیاد بهطور معناداری بهتر از آزمون اکتساب کم و پیشآزمون بود

آزمون فرضيۀ اختصاصی بودن تمرين
بهمنظور مشخص شدن اثر اختصاصی بودن تمرین ،هر آزمون انتقال با آزمون اکتساب ما قبل آن
مقایسه شد (آزمون اکتساب کم در برابر آزمون انتقال کم و آزمون اکتساب زیاد در برابر آزمون انتقال
زیاد).
اثر حذف بينايی پس از تمرين کم
نتایج آزمون تحلیل واریانس دوعاملی ( )2 × 3عدم معناداری را در مورد اثر اصلی گروه ( 27(=0/01و
 ،)P=0/98 ،F)2اثر اصلی آزمون ( 27(=2/86و  )P=0/1 ،F)1و همچنین اثر تعامل گروه با مرحله نشان
داد ( 27(=0/57و ( )P=0/56 ،F)2نمودار .)2
اثر حذف بینایی پس از تمرین زیاد
نتایج آزمون تحلیل واریانس دوعاملی ( )2 × 3عدم معناداری را در مورد اثر اصلی گروه نشان داد
( 27(=2/32و  ،)P=0/11 ،F)2اما اثر اصلی آزمون ( 27(=163/5و  )P=0/001 ،F)2معنادار بود .از آنجا
که اثر تعاملی گروه با مرحله نیز معنادار بود ( 27(=117/5و  .)P=0/001 ،F)2برای بررسی محل تفاوت
عملکرد هر گروه در آزمون انتقال نسبت به آزمون اکتساب از سه آزمون تی وابسته به تفکیک گروهها و
برای مقایسۀ سه گروه در آزمون انتقال از آزمون تحلیل واریانس یکراهه با تعدیل آلفا ()P≥0/012

رشد و يادگيری حرکتی _ ورزشی ،دورة  ،8شمارة  ،1بهار 1395

50

استفاده شد (نمودار  .)2نتایج آزمون  tهمبسته نشان داد که نمرههای دقت گروه بیناییکامل در آزمون
انتقال بهطور معناداری کمتر از آزمون اکتساب بود ( .)P=0/001 ، t)9(=12/63اما در مورد گروه بدون
بینایی و گروه بیناییتضعیفشده بین آزمون اکتساب و انتقال تفاوت معناداری مشاهده نشد
( .)P<0/012نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه نیز معنادار بود ( 27(=23/32و .)P=0/001 ،F)2
بررسی نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که نمرههای دقت گروه با بینایی کامل در آزمون انتقال
زیاد بهطور معناداری کمتر از گروه بدون بینایی ( )P=0/001و گروه بینایی تضعیفشده بود (.)P=0/001
اما بین گروه بدون بینایی و گروه بینایی تضعیفشده تفاوت معناداری مشاهده نشد (( )P=1/00نمودار .)2

نمودار  .2ميانگين و انحراف استاندارد نمرههای دقت سه گروه در آزمون اکتساب و آزمون انتقال بدون
بينايی (نمرههای دقت گروه بينايیکامل در آزمون انتقال بهطور معناداری کمتر از دو گروه ديگر بود،
همچنين نمرههای دقت اين گروه در آزمون انتقال بهطور معناداری نسبت به آزمون اکتساب تخريب
شد)

اثر اضافه کردن بینایی پس از تمرین کم
نتایج آزمون تحلیل واریانس دوعاملی ( )2 × 3عدم معناداری را در مورد اثر اصلی گروه (27(=0/63
و  ،)P=0/53 ،F)2اثر اصلی آزمون ( 27(=0/81و  )P=0/3 ،F)1و همچنین اثر تعامل گروه با مرحله
نشان داد ( 27(=0/21و ( )P=0/8 ،F)2نمودار .)3
اثر اضافه کردن بینایی پس از تمرین زیاد
نتایج آزمون تحلیل واریانس دوعاملی ( 3گروه) × ( 2شرایط آزمون) ،عدم معناداری را در مورد اما
اثر اصلی آزمون ( 27(=0/95و  )P=0/33 ،F)2و اثر تعاملی گروه با مرحله نشان داد ( 27(=0/06و ،F)2

تأثير سطوح متفاوت بينايی و مقدار تمرين بر دقت پرتاب دارت

51

 .)P=0/94اما اثر اصلی گروه ( 27(=8/04و  )P=0/001 ،F)2معنادار بود .مقایسۀ دوبهدوی گروهها نشان
داد نمرههای دقت گروه بینایی کامل بهطور معناداری بهتر از گروه بدون بینایی بود ( .)P=0/001اما بین
گروههای بیناییکامل با گروه بینایی تضعیفشده ( )P=0/029و همچنین گروه بدون بینایی با گروه
بینایی تضعیفشده ( )P=0/69تفاوت معناداری وجود نداشت (نمودار .)3

نمودار  .3ميانگين و انحراف استاندارد نمرههای دقت سه گروه در آزمون اکتساب و آزمون انتقال
بينايیکامل (تفاوت معناداری بين نمرههای دقت سه گروه در آزمون انتقال وجود نداشت)

بحثونتیجهگیری

پژوهش حاضر با هدف تأثی ر سطوح در دسترس بودن بینایی و مقدار تمرین بر دقت پرتاب دارت صورت
گرفت .در مراحل اکتساب ،پس از تمرین زیاد ( 300کوشش) بهبود معناداری در نمرههای دقت گروهها
نسبت به پیشآزمون و تمرین کم ( 45کوشش تمرینی) مشاهده شد .اما پیشرفت گروه بیناییکامل
بهطور معنادا ری بهتر از گروه بدون بینایی بود ،این در حالی بود که بین نمرههای دقت گروه بینایی
تضعیفشده با گروه بیناییکامل و گروه بدون بینایی تفاوت معناداری یافت نشد .بدین صورت که
نمرههای دقت گروه بینایی تضعیفشده کمتر از گروه بیناییکامل ولی بیشتر از گروه بدون بینایی بود.
این نتایج نشان دهندۀ نقش مهم بینایی در بهبود دقت اجرا در تکلیف پرتاب دارت است که با یافتههای
ایلویت و جاگر ( ،)1988اسمیت ( ،)1989پروتئو ( ،)1992روبین و همکاران ( )2004و پروتئو ()2005
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همراستاست .در تحقیق ایلویت و جاگر ( )1988آزمودنیها یک تکلیف جهتگیری فضایی-زمانی در
شرایط تمرینی بیناییکامل و شرایطی که فقط هدف دیده میشد ،انجام دادند .در آزمون انتقال
آزمودنیهایی که با بیناییکامل تمرین کرده بودند ،عملکرد بهتری نسبت به گروههای دیگر داشتند
( .)13در تحقیق پروتئو ( )2005نیز در تکلیف هدفگیری با اهرم آزمودنیهای گروه بیناییکامل در
مرحلۀ اکتساب خطاهای کمتری نسبت به گروهی که فقط هدف را میدیدند و گروه بینایی ضعیفتر
(نشانگر خاکستری تیره در پیشزمینه خاکستری تیره) داشتند .عملکرد گروهی که به نشانههای
ضعیفتر بینایی دسترسی داشتند نیز ،بهتر از گروهی که فقط هدف را مشاهده میکردند ،بود (.)34
اسمیت ( 1)1989این ایده را که با تمرین اشکال مشابه همیشه به روشهای مشابه ایجاد میشوند ،رد و
بیان کرد که بینایی نقش مهمی در توالی تولید اشکال با قلم دارد ( .)38همچنین نتایج تحقیقات در
تکالیف پیگردی ( ،)5تکالیف هدفگیری با انگشت ( )9 ،26و تکالیف هدفگیری بهوسیلۀ مکاننما (،45
 )12تأییدکنندۀ اجرای برتر تکالیف در زمان در دسترس بودن بیناییاند.
در این تحقیق فرضیۀ اختصاصی تمرین نیز با حذف بینایی و همچنین اضافه کردن بینایی پس از
تمرین کم و زیاد بررسی شد .اگر حذف یا اضافه کردن بینایی در شرایط غیرمشابه به تضعیف اجرا منجر
شود ،از فرضیۀ اختصاصی تمرین حمایت میشود .حذف بینایی پس از  45کوشش تمرینی موجب
تخریب اجرا در دو گروه بیناییکامل و گروه بیناییتضعیفشده ،نشد .اما بعد از  300کوشش تمرینی ،با
حذف بینایی اثر تخریبی در اجرای گروهی که با بیناییکامل تمرین میکردند ،مشاهده شد .درحالیکه
اجرای گروه بیناییتضعیف شده تحت تأثیر حذف بینایی (در آزمون انتقال) قرار نگرفت .در واقع در این
تکلیف وابستگی به اطالعات آوران بینایی پس از تمرین کم مشاهده نشد ،بنابراین از فرضیۀ اختصاصی
تمرین پس از  45کوشش تمرینی (تمرین کم) حمایت نشد .از این فرضیه پس از تمرین زیاد تا حدی
حمایت شد ،چراکه اثر تخریبی اجرا با حذف بینایی در گروه تمرین با بیناییکامل مشاهده شد ،اما این
اثر تخریبی در گروه تمرین با بینایی تضعیفشده مشاهده نشد .این نتایج همسو با یافتههای پروتئو
( ) 2005است .نتایج این تحقیق نشان داد که گذر از آزمون اکتساب به آزمون انتقالی که فقط هدف
دیده میشد ،به افزایش خطاهای زیادی در هدفگیری گروه بیناییکامل (نشانگر سیاه در پیشزمینۀ
سفید) منجر شد ،اما عملکرد گروه بینایی ضعیفتر (نشانگر خاکستری در پیشزمینۀ خاکستری) و
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گروهی که فقط هدف را میدیدند ،تحت تأثیر حذف بینایی قرار نگرفت ( .)34همراستا با نتایج این
تحقیق ،گروه بیناییکامل در آزمون انتقال بدون بینایی ضعیفترین اجرا را داشت .بهترین اجرا نیز
مربوط به گروه بینایی تضعیفشده بود .از این یافتهها میتوان نتیجهگیری کرد که احتماالً بینایی
تضعیفشده ،مانع پردازش دیگر منابع اطالعات حسی نمیشود .بهنظر میرسد نشانههای بینایی قویتر
موجب تسلط بر دیگر منابع اطالعات آور حسی میشود ( .)34 ،42بنابراین نشانههای بیناییتضعیفشده
میتواند به تنظیم بهتر دیگر منابع اطالعات آوران کمک کند و در نتیجه آزمودنی قادر است در غیاب
بینایی بهطور کارامدی از منابع حسی دیگر بهخصوص اطالعات حسعمقی استفاده کند و عملکرد خود
را بهبود دهد .چراکه اطالعات حسعمقی با بهروزرسانی مدل بیومکانیکی عضو (فراهم کردن اطالعاتی
در مورد این که یک عضو در هر لحظه کجا قرار گرفته و چه مسافتی را حرکت کرده است) نقش مهمی
در طرحریزی حرکت دارد (.)14 ،15
چنانکه ذکر شد در این تحقیق تأثیرات اختصاصی بودن تمرین بعد از  300کوشش تمرینی مشاهده
شد که این نتایج نشاندهندۀ وابستگی به بازخورد بینایی در نتیجۀ تمرین کردن است .این نتایج
همچنین از ایدۀ دوم اختصاصی بودن تمرین حمایت میکند که نقش منابع اطالعاتآور را در تمام
مراحل یادگیری مهم میداند و بیان میکند که وابستگی به منابع حسی اطالعاتآور با افزایش طول
جلسات و تعداد کوششهای تمرین بیشتر میشود .اما این یافتهها در تناقض با نظریۀ حلقۀ بستۀ آدامز
( )1971و نظریۀ طرحوارۀ اشمیت ( )1975است .نظریۀ آدامز ( )1971بیان میکند که با پیشرفت
پردازش کنترل حرکتی از حلقۀ بسته به حلقۀ باز ،از اهمیت منابع اطالعات آوران حسی کاسته میشود
( .)6نظریۀ طرحوارۀ اشمیت ( )1975نیز بیان میکند که با تمرین فرد قادر است مهارتهای حرکتی را
بدون نیاز به بازخورد حسی اجرا کند .مطابق نظریههای ذکرشده ،حذف بینایی در آزمون انتقال نباید به
تضعیف عملکرد منجر شود .درحالیکه در این تحقیق عملکرد گروه بیناییکامل در آزمون انتقال بدون
بینایی بهطور کلی تخریب شد .یافته های تحقیق حاضر همراستا با نتایج پژوهشهای پروتئو و همکاران
( ،)1992 ،1987 ،2000ایونز و مارتنیک )1997( 1ترمبالی و پروتئو ( ،)1998کریگلسون و همکاران
( ،)2006عبدلی ،شمسیپور ،مدبری و شمس ( )2012است ( .)19،4 ،21 ،28 ،31 ،32 ،42نتایج این
تحقیقا ت حاکی از افزایش وابستگی به منابع حسی اطالعات آوران در نتیجۀ تمرین است .اما نتایج این
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تحقیق با یافتههای ترمبلی و همکاران ( ،)2001کول و همکاران ( ،)2001روبین و همکاران (،2005
 )2004مغایر است ( .)11 ،35 ،36 ،43در این تحقیقات وابستگی به اطالعات آوران حسی با افزایش
تمرین مشاهده نشد .کریگلسون و ترمبلی ( )2009در مورد دالیل متناقض بودن این یافتهها بیان کردند
که احتماالً آزمودنیها در معرض تمرین کافی برای ایجاد الگوی حسی حرکتی خاص نبودهاند .بهعالوه
ممکن است رابطۀ بین وابستگی به بازخورد و زمان گذراندهشده در مرحلۀ اکتساب غیرخطی باشد .نتایج
تحقیق کریگلسون و ترمبلی ( ) 2009نشان داد که در آزمون انتقال بدون بینایی خطای متغیر گروههایی
که  10کوشش و  200کوشش را با بینایی تمرین کرده بودند ،بیشتر از گروههایی بود که  50کوشش و
 100کوشش با بینایی تمرین کرده بودند .اما بین خطای متغیر گروههایی که  50کوشش و 100
کوشش تمرینی با بینایی داشتند ،تفاوت معناداری یافت نشد .بنابراین وابستگی به بازخورد بینایی بعد از
 200کوشش ایجاد شد ( .) 20در تحقیق حاضر فرضیۀ اختصاصی تمرین با اضافه کردن بینایی نیز
بررسی شد .نتایج نشان داد که اجرای گروه بدون بینایی و گروه بیناییتضعیفشده تحت تأثیر اضافه
کردن بینایی قرار نگرفت .بنابراین صرف نظر از مقدار تمرین با اضافه کردن بینایی ،از فرضیۀ اختصاصی
تمرین حمایت نشد .این نتایج با نتایج تحقیق روبین و همکاران ( ،)2004هانسن و همکاران ()2005
همراستاست .یافتههای روبین و همکاران ( )2004نشان داد که در تکلیف هدفگیری با اهرم بعد از
تمرین مختصر و تمرین زیاد ،اضافه شدن بینایی در (آزمون انتقال) گروهی که بدون بینایی تمرین
میکردند ،موجب تخریب اجرا نشد ( .)36نتایج تحقیق هانسن و همکاران ( )2005بر آزمودنیهای
دارای اختال ل سندروم داون نیز نشان داد که یادگیری نسبت به شرایط حسی که تمرین شده بود،
اختصاصی نبود .آزمودنیهایی که در دو شرایط بیناییکامل و بدون بینایی تمرین کرده بودند ،قادر
بودند در شرایط حسی متفاوت (آزمون انتقال) زمان حرکت و زمان عکسالعمل خود را با حفظ درجۀ
مشابهی از دقت بهبود دهند ( .) 16در تحقیق حاضر ،صرف نظر از مقدار تمرین ،اضافه کردن بینایی
موجب ایجاد بازنمایی حسی حرکتی جدیدی که اطالعات بینایی را با اطالعات حس عمقی یکپارچه
کند ،نشد .این یافتهها با نتایج تحقیق پروتئو ،مارتنیک و لوسک )1992( 1و پروتئو ،ترمبلی و جاگر
( )1998مغایر است ( .)32 ،33روبین و همکاران ( )2004در توجیه این مسئله بیان کردند که احتماالً
همۀ بازخوردهای حسی دریافت شده هنگام اجرای تکلیف ،راه خود را برای بازنمایی حسی حرکتی پیدا
نمیکنند ( .)36همچنین در تحقیق توسینت و همکاران ( )2010که تکلیف رساندن پای چپ به زاویۀ
1 . Levesque

تأثير سطوح متفاوت بينايی و مقدار تمرين بر دقت پرتاب دارت

55

مورد نظر بود ،در شرایط تمرین واقعی بعد از 150کوشش تمرینی وابستگی به اطالعات بینایی (منبع
حسی غالب در این شرایط) ایجاد شد ،اما در شرایط تمرین تصویرسازی وابستگی به اطالعات بینایی
مشاهده نشد ،درحالیکه در این شرایط نتایج حاکی از وابستگی به اطالعاتآور حس عمقی که در این
شرایط منبع حسی غالب محسوب میشود ،بود ( .)41بنابراین میتوان نتیجهگیری کرد زمانیکه یک
منبع اطالعاتآور برای یک تکلیف خاص ،منبع حسی غالب محسوب میشود ،احتمال وابستگی به آن
منبع حسی غالب نسبت به منابع حسی دیگر بیشتر است .بهعالوه این احتمال وجود دارد که وابستگی
به منابع حسی ثانویه زمانبر باشد و به تعداد کوششهای تمرینی بیشتری نیاز داشته باشد .در تحقیق
پروتئو و همکاران ( ،)1992غالب بودن اطالعات حس عمقی در تکلیف هدفگیری پس از 1200
کوشش تمرینی نشان داده شد ( .)32وجود تفاوتهای فردی در آمادگی جسمانی و حرکتی ،عدم
کنترل بر تغذیه و میزان خواب آزمودنیها از محدودیتهای این تحقیق بهشمار میآید .بهطور کلی
نتایج این تحقیق نشان میدهد که برای بهبود دقت تکلیف پرتاب دارت بینایی منبع مهم اطالعات
آوران محسوب میشود .همچنین در اوایل تمرین ،اثر تخریبی حذف بینایی در هیچکدام از دو گروه
بیناییکامل و بیناییتضعیفشده مشاهده نشد .اما پس از تمرین زیاد اجرای گروهی که با در دسترس
بودن بیناییکامل تمرین میکردند ،تحت تأثیر حذف بینایی قرار گرفت .از آنجا که عملکرد گروه بینایی
تضعیفشده بعد از تمرین کم و زیاد تحت تأثیر حذف بینایی قرار نگرفت ،میتوان نتیجهگیری کرد که
احتماالً بینایی تضعیفشده (به علت تسلط کمتر بینایی) مانع پردازش دیگر منابع اطالعات حسی
نمیشود .بنابراین هنگامیکه اطالعات بینایی بهطور کامل در دسترس نیست ،اجرای آزمودنیها تخریب
نمیشود ،چراکه آنها یاد گرفتهاند چگونه از دیگر منابع اطالعات آوران حسی برای بهبود دقت اجرا
کمک بگیرند .یافتههای این تحقیق از فرضیۀ اختصاصی تمرین با اضافه کردن بینایی حمایت نکرد.
بهعبارتی میتوان گفت که غالب بودن اطالعات حس عمقی پس از تمرین زیاد نشان داده نشد .در
نهایت ،پیشنهاد میشود در این تکلیف یا تکالیف مشابه با تعداد کوششهای تمرینی بیشتری ،غالب
بودن اطالعات حس عمقی بررسی شود .همچنین در این تحقیق برای بررسی روند وابستگی به اطالعات
حسی ،یک دامنۀ تمرینی دومرحلهای در نظر گرفته شد که پیشنهاد میشود برای مشخص شدن الگوی
اتکا به منابع حسی به با افزایش تمرین (الگوی خطی یا الگوی غیرخطی) یک دامنۀ تمرینی مرحلهای
در نظر گرفته شود.
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