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  چكيده

نفر از دانشجويان  24بدين منظور . رت ويژه بررسي شده استدر اين تحقيق اثر تمرين عمومي و اختصاصي در ايجاد مها
اي در رشتة ورزشي بسكتبال نداشتند، انتخاب شدند و پس  گونه سابقه دانشگاه كه از سالمت كامل برخوردار بودند و هيچ

متغيـر   جلسـه بـه تمـرين ثابـت و     3هفتـه و هـر هفتـه     5آزمون در قالب دو گروه تمرين ثابت و متغير به مدت  از پيش
هـاي يـادداري و انتقـال انجـام      تمريني آزمـون  عمل آمد و پس از دو روز بي در آخر هر هفته آزمون عملكرد به. پرداختند

. هـاي مكـرر اسـتفاده شـد     گيري شده از آزمون آماري تحليل واريانس با اندازه آوري منظور تحليل اطالعات جمع به. گرفت
ثابت براي عملكرد در جلسات تمرين و تمرين متغير براي انتقـال مهـارت مـورد    نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه تمرين 

بر اين، تفاوتي در اجراي شوت بسكتبال افراد گروه تمرين متغير و تمرين ثابت از نقطة پنالتي در  عالوه. نظر مناسب است
رو بـه   ازاين. تبال صحيح نيستآزمون يادداري مشاهده نشد كه اين يافته فرضية وجود مهارت ويژه در مهارت شوت بسك

شود در تمرين مهارت شوت بسكتبال براي يادگيري هرچه بيشتر از تمرين متغير استفاده  مربيان و ورزشكاران توصيه مي
  .كنند
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  مقدمه
شام وي كوك، (است بازآموزي آن با استفاده از تمرين  مفهوم كسب يك مهارت يايادگيري حركتي به 

هاي يادگيري  چشمگيري در روش هاي وري، پيشرفتازمان و توسعة علم و فن با اينكه با گذشت ).2012
بررسي  ، پژوهشگران اين حيطه هنوز هم در پي آزمايش وحاصل شدهحركتي و ورزشي  هاي مهارت
يادگيري و  ةزمين غالب و مطرح در ةدو ايد. كنترل حركات هستند يادگيري و ةبهين هاي جديد و روش

گفت  توان ميكه در اصل  هستندپذيري تمرين  اختصاصي بودن و عموميت هاي كنترل حركتي، نظريه
تمرين  اختصاصي بودن تأثيراتفراواني  هاي آزمايش در تحقيقات و. ندا و در مقابل هم متضاد ةدو ايد
تمرين با شرايط  وقتي شرايط يادگيري و كه طوري به. رسيده است به اثبات داده شده و تقريباً نشان

ثير أمتفاوت باشند، تمرين بيشترين ت كه اين دو شرايط باشد، در مقايسه با زماني انتقال و آزمون يكسان
 مباني رفتاراين موضوع در ). 2007همكاران،  ؛ موحدي و2008كيچ و همكاران، (خواهد داشت  را

 حركتي، اختصاصي بودن زمينه و اختصاصي بودن - عنوان اصل اختصاصي بودن حسي باحركتي 
اشميت (است  اصل ويژگي تمرين معروف بهتمرين  و در اصول و مباني علمشود  ميشناخته  ها پردازش

گيري و كنترل ياد ثير مثبت اختصاصي بودن درأويژگي تمرين و ت با وجود نقش بارز اصل). 2011و لي، 
 صورتاختصاصي بودن تمرين  اندكي در خصوص مهم جلوه دادن تأثيرهاي  تالشحركتي، تحقيقات و 

  ).2008 همكاران، و كيچ(است 
عقيده بر اين است كه  -برخالف ديدگاه اختصاصي بودن - از طرفي در رويكرد عمومي بودن تمرين 

جاي اينكه يك حركت يا  شود كه به اي منجر مي تكرارهاي متغير در جلسات تمرين به بازنمايي حافظه
يك دسته يا  ،)شود گونه كه در اصل اختصاصي بودن مشاهده مي آن(مهارت خاص را پوشش دهد 

اي كه در  ترين نظريه ترين و كامل مهم). 2011 ،اشميت و لي(كند  اي از اعمال را كنترل مي طبقه
). 1975(ي طرحوارة اشميت است  نظريه ،ههاي حركتي مطرح شد خصوص عموميت حركات و مهارت

اما چالش مربوط به  ،تقريباً بين محققان مختلف در اين زمينه اتفاق نظر هرچند جزئي وجود دارد
هاي اصلي بحث و بررسي در حيطة رفتار  عموميت در مقابل اختصاصي بودن همواره يكي از موضوع

  ).2013 همكاران، و يفا ؛2013 همكاران، و زيكز ؛2010 همكاران، و برسلين(حركتي بوده است 
توان تأثيرات بسيار زياد عمومي و  يكي از مسائل اساسي در كنترل حركتي اين است كه چگونه مي

هاي حركتي را درون يك تئوري قرار داد؟ يك پاسخ اين است كه وجود چنين  اختصاصي بودن مهارت
راهكار . هاي كنترل حركتي را انكار كنيم همشكلي در آثار عمومي و اختصاصي بودن تمرين در نظري



  تأثير تمرين عمومي و اختصاصي بر ظهور مهارت حركتي ويژه در پرتاب آزاد بسكتبال 

 

337

در ). 2008كيچ و همكاران، (ديگر اين است تأثيرات مثبت اين دو رويكرد را در يك الگو مطرح كنيم 
هاي مربوط  هاي اخير نگرش جديدي در اين زمينه ايجاد شده است مبني بر اينكه آيا همة مهارت سال

ند، ويژگي مشابه و برابري دارند يا برخي از حركات يكساني دار (GMP)به يك دسته كه ساختار 
و اينكه آيا شرايط يادگيري ) 2013؛ استوكل و برسلين، 2010برسلين و همكاران، (اند  متمايزتر از بقيه

  ).2005 همكاران، وكيچ (اي وجود دارد كه محصول بسيار خاصي از تمرين را توليد كند  ويژه
ني بودند كه راهي براي آزمايش كردن اين موضوع پيشنهاد اولين كسا) 2005(كيچ و همكاران 

يت خاصي در موقعدليل اينكه  كه يك مهارت از يك طبقة مشابه، به آنها نشان دادند هنگامي. كردند
هايي مانند نظرية طرحواره كه  ديدگاه. آورد دست مي اي به طبقه دارد بيشتر تمرين شود، خصوصيات ويژه

ها كه به تعداد بسيار زيادي تمرين  دارند، در مورد برتري خاص اين مهارت پذيري تأكيد بر عموميت
اين در . اند و بيشتر روي تأثير مثبت عموميت تمرين براي كل طبقه تأكيد دارند ، بحث نكردهاند شده

ي مشخص براي همان نوع ا حافظهحالي است كه ديدگاه اختصاصي بودن پديد آمدن يك بازنمايي 
  ).2005كيچ و همكاران، (بيني كرده است  يك طبقه را پيشخاص مهارت در 

در اجراي يك مهارت ورزشي مانند شوت بسكتبال توسط ورزشكار نخبه كه مهارت را تمرين كرده و 
. شود يماست، هر دو نوع توانايي عمومي و اختصاصي بودن شوت بسكتبال مشاهده  گرفته ياد كامالً

جام تمرين متغير يك طرحواره يا الگويي از مهارت شوت بسكتبال عمومي بودن به اين دليل كه با ان
در آن دامنة  احتماالًحتي از فواصلي كه (توان از فواصل مختلف  شود كه با اين توانايي مي يمايجاد 

صورت كه با توجه به  ين بدآميزي داشت و اختصاصي بودن  موفقيت نسبتاًپرتاب ) تمرين نشده است
ها از  ة پنالتي بيشتر از نقاط و فواصل ديگر تمرين شده است، احتمال موفقيت پرتاباينكه پرتاب از نقط

با توجه به اين توضيحات، در مهارت  ).2008 همكاران، وكيچ (اين نقطه بيشتر از نقاط ديگر است 
 از فواصل(بهتر از تمرين متغير ) از همان فاصله(پرتاب آزاد بسكتبال از نقطة پنالتي، تمرين ثابت 

عبارت  به). 2005كيچ و همكاران، (است كه اين موضوع با نظرية طرحوارة اشميت تضاد دارد ) مختلف
اي مانند پنالتي در بسكتبال، فوتبال، فوتسال و  ديگر، براساس اصل اختصاصي بودن، براي مهارت ويژه

بت بهتر از تمرين د، تمرين ثاگير هندبال كه پرتاب يا ضربه هميشه از نقطة ثابت و مشخصي انجام مي
اين موضوع مغاير با نظرية برنامة حركتي و طرحوارة اشميت . )2008 همكاران، وكيچ (متغير است 

تمرين متغير بهتر از تمرين ثابت در ) 2011(و مگيل ) 2011(است، چراكه براساس نظر اشميت 
  .كند ورزشكار خودكاري ايجاد مي
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در بسكتبال را كه هميشه از نقطة ثابتي اجرا  مهارت پرتاب پنالتي) 2005(كيچ و همكاران 
يك مهارت  -توانند از نقاط مختلف پرتاب شوند يمهاي آزاد بسكتبال كه  نسبت به ساير پرتاب - شود مي

با توجه به نظر كيچ، مهارت ويژه، مهارتي است كه در  ).2008 همكاران، وكيچ (ويژه نامگذاري كردند 
هاي مشابه كه در يك  اين مهارت نسبت به ساير مهارت. آيد يموجود  نتيجة تمرين زياد و تكراري به

و بهتر نسبت به ساير  تر روانموفق،  نسبتاًاي دارد كه مشخصة آن اجراي  يت ويژهموقعطبقه قرار دارند، 
اين موضوع برخالف نظرية طرحوارة اشميت است . )2005 همكاران، وكيچ (هاي آن طبقه است  مهارت

ي براي نظرية برنامة حركتي طرحواره و اصل عموميت تمرين و تأثير تمرين متغير بر و در اصل چالش
  .هاي ورزش است يادگيري تكاليف و مهارت

در تحقيقي ) 2011(، نبوي نيك و همكاران )2008، 2005(با توجه به ادعاي كيچ و همكاران 
) 2005(هاي كيچ و همكاران  يافتهنتايج آنها با . وجود مهارت ويژه در رشتة بسكتبال را بررسي كردند

البته اين نتايج در . همخواني داشت و از ايدة وجود مهارت ويژه در بازيكنان ماهر بسكتبال حمايت كرد
به ) 1390(همچنين در پژوهشي ديگر نبوي نيك و همكاران . بازيكنان مبتدي اين تحقيق مشاهده نشد

كنندگان اين تحقيق بازيكنان ماهر دارت بودند كه  كتشر. بررسي مهارت ويژه در پرتاب دارت پرداختند
 504انجام داده بودند و در يك مداخلة ) متري 37/2(قبالً تمرينات زيادي را از فاصلة استاندارد دارت 

تحليل ميانگين عملكرد بازيكنان در نقاط مختلف نشان داد كه . پرتابي از فواصل مختلف شركت كردند
كنندگان در فاصلة استاندارد، اختالف معناداري بين عملكرد آنها و  شركت با توجه به تمرين انبوه

عبارت ديگر، اين افراد عملكرد بهتري در پرتاب از نقطة استاندارد  به. بيني رگرسيون وجود داشت پيش
چالش در ادبيات  از وجودرو وجود مهارت ويژه در پرتاب دارت نيز  ازاين. نسبت به نقاط ديگر داشتند

) بيسبال و بسكتبال(و درشت ) دارت(گيري ظريف  هاي هدف وط به نحوة كنترل حركتي مهارتمرب
  .كند حمايت مي

مدارك تحقيقي اندكي در خصوص وجود مهارت ويژه ارائه شده و مشخص نيست كه آيا عملكرد 
دن، هاي مشابه ناشي از اصل اختصاصي بو بهتر ورزشكاران در يك مهارت ويژه نسبت به ساير مهارت

. ندا تمرين ثابت يا مشابهت شرايط تمرين با شرايط آزمون است يا عوامل ديگري در اين خصوص دخيل
از طرفي با توجه به نظرية طرحوارة اشميت نتايج متناقضي در اين زمينه مطرح شده و سيماي روشن و 

  . ائه نشده استهاي هم طبقه و مشابه ار دقيقي از علت عملكرد بهتر در يك مهارت نسبت به مهارت
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هايي كه در خصوص عملكرد  در تحقيقات قبلي بررسي وجود مهارت برجسته فقط براساس آزمون
كه  درصورتي. گيرد، ارزيابي شده است هاي مختلف صورت مي افراد نسبت به اجراي يك مهارت از دامنه

ايجاد مهارت ويژه تحت هاي متفاوت آموزش داده شده و در ادامه  در تحقيق حاضر ابتدا مهارت به شيوه
عبارت ديگر، تحقيقات قبلي اغلب  به. شود آزمايش مي) تمرين عمومي و اختصاصي(هاي متفاوت  برنامه

كه اين تحقيق  توصيفي بوده و معلوم نيست كه مهارت به چه شكلي تمرين و ايجاد شده است، درصورتي
طور مشخص و با برنامة از قبل  بههاي مورد مطالعه  و گروه گيرد تجربي انجام مي صورت نيمه به
  .پردازند طور متفاوت به تمرين مهارت مورد نظر مي شده به يينتع

. شود در اين تحقيق تأثير تمرين اختصاصي و تمرين عمومي بر مهارت شوت بسكتبال بررسي مي
مهارت  دنبال آزمايش عموميت در برابر اختصاصي بودن و بررسي فرضية وجود عبارت ديگر، محقق به به

  .ويژه است كه در صورت اثبات اين فرضيه، نظرية طرحوارة اشميت به چالش كشيده خواهد شد
 

  روش تحقيق
 -آزمون تجربي و طرح دوگروهي پيش اين تحقيق از تحقيقات كاربردي ميداني است و به روش نيمه

گونه سابقه و  يچهه ساله ك 24تا  19نفر از دانشجويان  24بدين منظور . آزمون انجام گرفته است پس
هاي تحقيق، ابتدا  پس از انتخاب آزمودني. ي در رشتة ورزشي بسكتبال نداشتند، انتخاب شدندا تجربه

سپس . عمل آمد تايي شوت از نقطة پنالتي بسكتبال به آزمون شامل يك دسته كوشش شش يك پيش
ن اختصاصي و تمرين عمومي نفري تمري 12طور همگن به دو گروه  آزمون به افراد براساس نتايج پيش

جلسه به تمرين شوت بسكتبال  3هفته و هر هفته  5هاي مورد نظر به مدت   گروه. تفكيك شدند
دقيقه به گرم كردن تخصصي مربوط  10بدين ترتيب كه هر دو گروه قبل از تمرين به مدت . پرداختند

 10تبال را در هر جلسه شوت بسك پرتاب ياختصاصبه شوت بسكتبال پرداختند، سپس گروه تمرين 
 ايدقيقه 1 استراحت ةفاصلبين هر كوشش و  ايثانيه 15ة استراحت فاصلتايي با  دسته كوشش شش

گروه تمرين عمومي با برنامة تمريني مشابه با . تمرين كردند پنالتي ةنقطاز  قهيبين هر دسته كوشش دق
جلوتر از نقطة پنالتي، درست از نقطة متر  سانتي 30(نقطة متفاوت  3گروه تمرين اختصاصي اما از 

آخرين دستة كوشش مربوط به هر جلسه . تمرين كردند) از نقطة پنالتي تر عقبمتر  سانتي 30پنالتي و 
عنوان آزمون اكتساب محسوب شده و آزمون يادداري و انتقال دو روز پس از آخرين جلسة تمرين اجرا  به

متر  سانتي 50ز نقطة پنالتي بود، اما آزمون انتقال از فاصلة آزمون ا آزمون يادداري مشابه با پيش. شد
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گذاري در  شيوة نمره. درجه نسبت به نقطة پنالتي انجام گرفت 45تر از نقطة پنالتي و از زاوية  عقب
بدين ترتيب كه . مهارت پرتاب آزاد بسكتبال برگرفته از ارزيابي مهارت پرتاب بسكتبال ايفرد بود

هايي  امتياز و توپ 1هايي كه به حلقه از باال برخورد كند،  امتياز، توپ 2سبد شوند، هايي كه وارد  توپ
ها و اطالعات  داده ).1984 همكاران، و نزيهاپك(گيرد  كه غير از اين دو حالت باشد، صفر امتياز تعلق مي

ها به توجه به  مربوط به اكتساب، يادداري و انتقال ابتدا توصيف شدند و نرمال بودن داده شدة آوري جمع
در ادامه متناسب با . هاي مورد مطالعه، با استفاده از آزمون شاپيرو ويلك تأييد شد حجم نمونه و گروه

 tهاي مكرر،  گيري زههاي تحليل واريانس با اندا ها از آزمون  ها براي مقايسة ميانگين گروه توزيع داده
در سطح معناداري  spssافزار  هاي آماري با استفاده از نرم  تمام تحليل. مستقل استفاده شد tهمبسته و 

  .انجام گرفت 05/0
  

  نتايج تحقيق
عملكرد افراد مورد مطالعه در دو گروه تمرين ثابت و تمرين متغير نشان داده  1و شكل  1در جدول 
در طول دورة اكتساب و يادگيري پيشرفت  دو گروهشود، هر  الحظه ميطوركه م همان. شده است

، اما در طول مرحلة اكتساب گروه تمرين ثابت )P>05/0(معناداري  را از خود به نمايش گذاشتند 
هفتة (كه در هفتة آخر مرحلة اكتساب  طوري عملكرد بهتري نسبت به گروه تمرين متغير داشت، به

دهد كه اين  با اين حال نتايج آماري نشان مي). P>05/0(وت معنادار منجر شد اين برتري به تفا) پنجم
در . برتري گروه تمرين ثابت فقط در مرحلة اكتساب بوده و در مراحل يادداري و انتقال پايدار نبوده است

 هرچند اين. مراحل يادداري و انتقال گروه تمرين متغير عملكرد بهتري از گروه تمرين ثابت داشتند
، در آزمون انتقال تفاوت معناداري )P<05/0(برتري گروه تمرين متغير در آزمون يادداري معنادار نبود 

عبارت ديگر، تمرين متغير در مقايسه با تمرين ثابت  به). P>05/0(به نفع اين گروه مشاهده شد 
را نسبت به ) تمرين متغير(همراه داشته است كه اين امر برتري عموميت  يادگيري بهتري را به

  .  دهد نشان مي) تمرين ثابت(اختصاصي بودن 
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  آزمون، يادداري و انتقال آزمون، پس ي مورد مطالعه در پيشها عملكرد گروه. 1جدول 
 آزمون

 
 گروه

 آزمون انتقالآزمون يادداريآزمونپسآزمونپيش

انحراف ميانگين
انحراف ميانگين معيار

انحراف  ميانگين معيار
نگينميا معيار  

انحراف 
 معيار

تمرين 
583/2 ثابت  934/0  417/11  900/0  583/9  669/0  7.917 793/0  

تمرين 
667/2 متغير  887/0  500/10  164/1  210/10  900/0  892/0  738/0  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ي يادداري و انتقالها اكتساب و آزمون ةمرحل مورد مطالعه در يها عملكرد گروه. 1 شكل
 

 

  گيري بحث و نتيجه

شده در دو گروه تمرين عمومي و اختصاصي را در مراحل اكتساب، يادداري و  امتيازهاي كسب 1 شكل
شود، در پژوهش حاضر تغيير در  مالحظه مي 1طوركه در اين شكل و جدول  همان. دهد انتقال نشان مي

) 1926( 2اسنودي 1ميزان پيشرفت مهارت پرتاب آزاد بسكتبال براي هر دو گروه با قانون تواني تمرين

                                                           
1.Power law of practice 
2.Snoddy 
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هاي اين پژوهش تأثير هر دو نوع تمرين  عبارت ديگر، يكي از يافته به. )2011 ل،يمگ(همخواني دارد 
هاي  تحليل واريانس با اندازه. بر اكتساب پرتاب آزاد بسكتبال بود) متغير و ثابت(عمومي و اختصاصي 

لحاظ كسب امتياز تكليف پرتاب  كننده در شرايط ثابت و متغير به مكرر نشان داد كه هر دو گروه تمرين
داري بر اكتساب تكليف  امعنير تأثاند و تمرين در هر دو حالت  آزاد بسكتبال روند رو به رشدي داشته

كننده در شرايط تمريني  هاي تمرين دهد كه بين گروه هاي تحقيق حاضر نشان مي يافته. داشته است
فاوت معناداري وجود دارد و در بقية جلسات ثابت و متغير در مرحلة اكتساب فقط در جلسة آخر ت

با اين حال گروه تمرين . داري در اكتساب مهارت پرتاب آزاد بسكتبال مشاهده نشد امعنتمرين تفاوت 
اين . ويژه در جلسة آخر عملكرد بهتري از گروه تمرين متغير داشت ثابت در تمام جلسات تمرين و به

ايج تحقيقات متعدد ديگر مبني بر نقش بارز تمرين ثابت يا و نت) 2011(موضوع با نظر اشميت و لي 
  ). 2001شي و همكاران، (اختصاصي بر عملكرد يا اكتساب مهارت همخواني دارد 

 الزم ثابت ينيتمر طيشرااز آنجا كه يادگيرنده در  )2011( و مگيل) 2011( براساس نظر اشميت و لي
، اجراهاي كند ينم تجربه را پارامتر را الگو رييتغ رب يمبن يچالش و كند عوض را مهارت يالگو ستين

تنظيماتي است كه در نتيجة عادت  دليل آورد كه بخشي از آن به دست مي موفقي را در جلسة تمرين به
اين در حالي است كه در شرايط تمريني متغير، اجراكننده مكلف به . شود به الگو و تمرين ثابت ايجاد مي

شود كه اين امر سبب افت عملكرد در جلسات  هاي مختلف مي ستفاده از شاخصتغيير الگوي حركتي و ا
شود كه ناشي از تغيير  ي مبتال مياجلسهدرون يكردنگرمي به كاهش يا افت نوع بهشود و  تمرين مي

هرچند براساس فرضية  ).2011 ،يل و تياشم(هاي مورد استفاده در اجراي مهارت است  آمايه يا شاخص
 همكاران، وروهرر (شود  مر خود به يادگيري بيشتر در جلسات يادداري و انتقال منجر ميبسط اين ا

، عملكرد ضعيف گروه تمرين متغير نسبت به تمرين ثابت در جلسات )2012 همكاران، و اوي؛ 2014
با اين حال نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه تمرين متغير بهتر و بيشتر از . كند تمرين را توجيه مي

شود كه اين موضوع با نتايج تحقيقات  تمرين ثابت به يادگيري و تعميم مهارت شوت بسكتبال منجر مي
  .شود حمايت مي) 2014(، زتوو و همكاران )2016(متعدد از جمله وكيل و هلد 

كند كه اين امر با نتايج تحقيق كيچ و  هاي تحقيق حاضر از ايدة وجود مهارت ويژه حمايت نمي يافته
هاي برسلين و  مغاير است و با يافته) 2011(و همچنين نبوي نيك و همكاران ) 2008، 2005(ن همكارا

علت عدم همخواني  احتماالً. همخواني دارد) 1393، 1391(و عبدالشاهي و همكاران ) 2012(همكاران 
و همچنين نبوي نيك و همكاران ) 2008، 2005(نتايج تحقيق حاضر با تحقيق كيچ و همكاران 



  تأثير تمرين عمومي و اختصاصي بر ظهور مهارت حركتي ويژه در پرتاب آزاد بسكتبال 

 

343

كه در تحقيق حاضر از افراد  طوري به. هاست ناشي از روش تحقيق و سطح مهارت آزمودني) 2011(
رود در ايجاد مهارت ويژه مهم  مبتدي استفاده شد و نقش تمرين عمومي و اختصاصي كه احتمال مي

روي افراد ماهر ) 2008(اما تحقيق كيچ و همكاران . شده بررسي شد طور مساوي و كنترل باشد، به
  . اند صورت گرفته و معلوم نيست كه هر يك از افراد مورد مطالعه به چه روشي به تمرين پرداخته

يادگيري  بينايي و ةهاي زمين مهارت ويژه، فرضيه در خصوص داليل ظهور) 2008(كيچ و همكاران 
ار از بهتر يك ورزشك اين محققان معتقد بودند كه احتماالً عملكرد .هاي خاص را مطرح كردند شاخص
مانند (اجرا  ةهاي زمين ويژگي نقاط ديگر ناشي از عادت كردن به مختصات و خاص نسبت به ةيك نقط

مربوط  هاي شاخصموقعيت يا يادگيري بهتر  در اين) هاي موجود در روي زمين نشانه مختصات زمين و
  )2008(عبارت ديگر، براساس نظر كيچ و همكاران  به. معين است ةبه آن مهارت در دامن

ايجاد  موجب، آورد يم     وجود  ها به بينايي آشنا كه در آزمودنية دليل زمين به تمرين اختصاصي احتماالً
تواند يكي  بينايي آشنا مي ةزمين اين موضوع را آزمايش كردند و نشان دادند كه آنها. شود يمهارت ويژه م

  .يد نشدأيحاضر ت ةين ايده در مطالعحال ا با اين. ها باشد تايجاد مهارت ويژه در مهار از داليل
حركتي  هاي هاي مؤثر در يادگيري مهارت شاخصبرخي  هاي تحقيقات قبلي بدون در نظر گرفتن يافته

شرايط و عوامل  اين در حالي است كه در نظر گرفتن تمام. كنند ظهور مهارت ويژه حمايت مي ةاز پديد
با اين . كنترل حركتي كمك كند ر خصوص يادگيري وجديد د ةنظريه يا نظرية تواند به ارائ مؤثر مي

بسكتبال  حداقل در افراد مبتدي در مهارت پرتاب آزاد كه گفتتوان  نتايج اين تحقيق مي حال براساس
ناشي از عواملي غير از نوع  ندارد و ادعاي وجود مهارت ويژه احتماالً وجود) پنالتي ةاز نقط(مهارت ويژه 

  .و مطالعه است زمان تمرين است كه نيازمند بررسيحجم و مدت مانند تمرين 
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