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دوفصلنامه پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي

تأثیر سطح مهارت بر تغییرپذیری هماهنگی بین اندامها و متغیرهای کنترل حرکت در ضربۀ
تاپ اسپین تنیس روی میز
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دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

***

دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد
تاريخ پذيرش مقاله2934/4/2 :

تاريخ دريافت مقاله2939/7/23 :

چکیده
هدف این تحقیق تییقین تق ثیر سقح مهقارب قر ترییررق یری هگقاهیگی قین انقدا هقا و متریرهقای کیتقرر ترکق

در

ضر ۀ تاپ اسپین تییس روی میق قود مشقارک کییقداا در ایقن تحقیق  61نفقر ممیقانگین سقیی  61سقار ودنقد کق
دو اروه ماهر و مبتدی تقسقی دقدند اقروه مقاهر کسقانی ودنقد کق در رده سقیی قود دردقگار  8نفقر اور کشقور
رتب یقدی دقده ودنقد و اقروه مبتقدی م 8نفقر افقرادی ودنقد کق ق تقاگای مهقارب تقاپ اسقپین را ومو تق ودنقد
ودق

مشققارک کییققداا ققا ت کیققد ققر سققر

 61ضققر ۀ تققاپ اسققپین را اکققرا کردنققد کییگاتی ق

ترک ق

ثب ق

و

تحلیقق دققد دو اققروه در ترییررقق یری هگققاهیگی ققین انققدا هققا ققا هقق تفققاوب دادققتید م  p>1/10و اققروه مققاهر
اثبابتر گق کقرده قود امقا تفقاوتی قین دو اقروه در متریرهقای کیتقررکییقد ترکق
در ک  ،نتایج این تحقی نشقا داد اقروه مقاهر در ایگقوی ترکق
اس

در متریرهای کیتررکیید ترک

دیی

قود دارای ثبقاب یشقتری اسق  ،هقر نیقد مگکقن

یود تکلیف ا افراد مبتدی تفاوتی ندادت ادید

واژگان کلیدی :هگاهیگی ین ضوی ،متریرهای کیترر ،تاپ اسپین

دیقده نشقد مهگق p>1/10
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دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

تأثير سطح مهارت بر تغييرپذيری هماهنگي...

مقدمه
ررسی ویژایهای گلکرد ماهران یکی اگ اهداف محققا در گمییۀ رفتار ترکتی اس
راهکارهایی که

و توصیف این ویژایها توانید

تا ا دیا

ارگیا ی و ارتقای گلکرد ایجاد کیید ر این اساس ،گلکرد افراد ماهر و مبتدی تفاوبهای گیادی ا ه دارد این

تفاوبها را میتوا در سحوح مختلف دیا تی ،ادراکی و ترکتی ررسی کرد یکی اگ ویژایهای مه در گمییۀ مقایسۀ گلکرد افراد
مبتدی و ماهر ررسی ترییرر یری در ایگوی ترکتی افراد اس

ک مگکن اس

این دا مییی اس

ترک های مختلف

ی

ی

هدف مشا میجر

دوند ،اما در اص و ترکاب یحاظ مسیر فضایی ک طی میکیید ا ه متفاوب هستید رنشتاین م 6611رای نشا داد این امر اگ
بارب "تکرار دو تکرار "6استفاده کرد این موضوع در مباتث کیترر و یادایری ترکتی تح
ررسی میدود و نشا دهیده این موضوع اس

یوا ترییرر یری در ایگوی ترکتی

ک ترکاب ا ایگوهای مختلف فضایی میتوانید هدفی مشا را فراه وورند[]6

قید یضی محققا  ،ا اف ایش سح مهارب ترییرر یری در ترک

کاهش مییا د این انگاره ،اگ ایگوی نیوور م 6680سرنشگ

میایرد نیوور م 6680یا میکید ک افراد هیگا یادایری مهارب ،ا تدا ر کسب ایگوی هگاهیگی ت کید میکیید او اداره میکید
ک در رایا این مرتل اگ یادایری ،افراد ادر
متریرهای کیتررکیید ترک
انجا دده اس

ا ایگوی ثا تی واهید ود و در مرتلۀ ید ،ت کید افراد ر اضاف کرد

اکرای ترک

ایگوی فراارفت دده میظور دسترسی

هدف ترک

اس

[ ]2در این گمیی  ،تحقیقاب متیددی

ک ایبت نتایج ونها نی تاتدودی متفاوب اس

رای مثار ،نتایج ر ی تحقیقاب تاکی اگ کاهش ترییرر یری در اروه ماهر و درنتیج تگرین اس
م 6666نشا داد افرادی ک دارای سح مهارب رایینتری هستید ترییرر یری یشتری در ایگوی ترک
میدهید[ ]3راساس یافت های ناو و هگکارا م 2118نی ا تگرین د

یافت های رودری
ود در دریب

و نیوور

سکتبار نشا

اکرای افراد در ضر ۀ نیپ فوتبار هتر دد ،درتاییک

ترییرر یری در هگاهیگی ین اندا ها کاهش یاف [ ]4فل یگ و هگکارا نی م 2116نتیج ارفتید ک ا اف ایش سح مهارب
ترییرر یری در ترک

ررتابکییداا

یس ار کاهش مییا د [ ،]0ک این نتایج در ضر ۀ دوب هید ار در یافت های واایر و

هگکارا م 2166و دای و هگکارا م 2163در ررتاب دیس

نی تکرار دد []1 ,1

در طرف مقا  ،یافت های محققا دیگر ن تیها تفاوتی در می ا ترییرر یری افراد ماهر و مبتدی نشا نداد ،لک ر ی دیگر نی اف ایش
ترییرر یری را درنتیجۀ اف ایش سح مهارب مشاهده کردند وریجکن و هگکارا م 6662در تحقیقی نشا دادند ک ترییرر یری
گوایای گانو در تکلیف دبی ساگ اسکی رای اروه مبتدی می یۀ تا یی اگ تگرین اف ایش مییا د [ ]8در تحقی دیگری ،اتو و
هگکارا م 2113ترییرر یری ایگوی ترک
اف ایش سح مهارب هگراه نیس
اروههای ماهر و مبتدی تح

ررتاب وگاد سکتبار را ررسی کردند ک نتایج ونها نشا داد کاهش ترییرر یری هگیش ا

[ ]6ناو و هگکارا م 2111نی ترییرر یری را در هگاهیگی ایگوی ضر ۀ نیپ فوتبار در

ررسی رار دادند ک نتایج نشا داد ترییرر یری ایگوی ترک

در هیچکدا اگ اروهها ا دیگری

تفاوب ندارد [ ]61در ادام  ،اسکور و هگکارا م 2111نی در تحقیقی ک در اب ترییرر یری ایگوی دوب هید ار انجا دادند نتیج
ارفتید درتاییک افراد نخب در دستیا ی

هدف محیحی نگر االتری دادتید ،ایگوی ترکتی افراد نخب نسب

افراد ا سح

مهارب رایینتر ترییرر یرتر ود [ ]66الوه راین ،ویلسو و هگکارا م 2118نی نتایج مشا هی را هیگا محاییۀ ایگوی ررش س اا
در ورگدکارا ماهر مشاهده کردند []62
هگا طور ک در اال افت دد ،طیف وسییی اگ تحقیقاب ریشافت نتایج متیا ضی را در ردادتید ک یکی اگ دالی و مگکن اس
استفاده اگ تکاییف مختلف ادد اارن تتی گمانی ک اگ ی
نکتۀ در ور توک دیگر این اس

تکلیف مشا نی استفاده دده ود نتایج ا ه یکسا نبود []61 ,4

ک تقریباً اکثر تکاییف استفادهدده اگ نوع ودوهیگ و اکرای و تح

درصورتیک در ورگش تکاییفی وکود دارد ک در و الگ اس

در راسخ

کیترر ود فرد اس ،

ویژایهای محرکی اصی گ کرد رای مثار ،در
1. Repetition without repetition

18

Downloaded from jrsm.khu.ac.ir at 17:46 IRDT on Thursday April 18th 2019

اص اگ کودشی

کودش دیگر متریر اس

قید رنشتاین م ، 6611ترک

هر فرد رای رسید

هدف

پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي ،شماره  ،21پاييز و زمستان 2931

ر ی تکاییف مهاری ،ورگدکار ایس
میتوا

توری ک

ضر اب تییس روی می اداره کرد ک

کید و سپس،

و ضر

میکید ضر

طرف فرد ترک
نظر میرسد ا توک

ند یا و را دریاف

اییک الگ اس

کید اگ کگلۀ این تکاییف

ورگدکار ا ویژایهای توپ تحبی ریدا

ند ،ترییرر یری ضر اب ایگوی متفاوتی دادت ادد یکی اگ اویین محاییاب مهگی ک در گمییۀ ررسی

تفاوب ترییرر یری افراد ماهر و مبتدی در ضر اب تییس روی می انجا دده اس

ک

محاییۀ تیلدسلی و وایتییگ م 6610اس

راساس نتایج و  ،ترییرر یری ایگوی ترکتی و متیا ب و مح دروع ترکاب ا اف ایش سح مهارب کاهش مییا د [ ]63کاهش
ررسی اثر مهارب و کیترر ا گار انحبا ی در ردتۀ تییس روی می رردا تید ک

[ ]64اما در طرف مقا  ،دیپرد و یی م2111

نو ی مکگ کارهای وتساما و ونورییگن م 6661ود ک یافت های ونها در مقایسۀ ایگوی کییگاتی

دو اروه ماهر و مبتدی

راک

نشا داد ایگوی ترییرر یری ین دو اروه ماهر و مبتدی مشا اس

[]60

تحقیقاب در این گمیی در ردتۀ تییس روی می سیار محدود اس

و در هگین محاییاب اندک نی نتایج متیا ضی

این مسئل نی ضرورب ادامۀ این سیر تحقیقاتی را که

نتایجی کامع نشا میدهد ،اما ل

رسید

مه تر در طراتی وگمایش

تاضر وکود ر ی تفاوبهای روشدیا تی در مقایسۀ نتایج تحقیقاب در این تکلیف مهاری متییس روی می
ک در ادام

ذکردده در تکاییف دیگر اس

ترییرر یری در نقاط اصی اگ ترک
تحلی

یناروهی وکود ندادت اس
محایب ذکردده و ناه

اییک  ،در تحقیقاب مر وط

را ررسی کردهاند و در اکثر این تحقیقاب دادههای مر وط

سگ های مه درایر در ترک

ترییرر یری در طور تگا ترک

و اداره میدود :نخس

راک

یییی دان  ،ورنج و مچ تح

اس [ ]60 ,64دو اییک  ،در ر ی تحقیقاب فقط اگ ی

و دیگر تحقیقاب

تییس روی می تگا محققا

ترک

ررسی رار نگرفت اس

نش می ورد و

راک

تحلی دده اس

و

ک ایبت دیی و سختی سیجش
و مقایسۀ

اروه استفاده دده اس

[ ]64در این تحقیقاب فقط تیداد محدودی اگ کودشهای انجا دده تحلی ددهاند [ ]60 ,64ا توک

وانی نتایج در گمییۀ ترییرر یری و مشکالب روشدیا تی ذکردده و ضرورب ررسی گلکرد ماهران در

ضر اب مهاری نظیر ضر تییس روی می  ،این تحقی

ر و اس

ین اگیکیا تییس روی می ماهر و مبتدی پرداگد تا

رفع ا ها در این گمییۀ تحقیقاتی کگ

ررسی ترییرر یری ترکتی در

تا ا درنظرارفتن موارد یاددده
کید

روش اجرا
مشارکتکنندگان :در این تحقی  61 ،اگیکن تییس روی می رسر ممیانگین سیی  61سار مشارک

دادتید ک  8نفر اگ ونها اروه ماهر

در نظر ارفت ددند این افراد در رد سیی ود در کایگاه  8نفر اور کشور رتب یدی دده ودند اروه دیگر ممتشک اگ  8نفر  ،ک
اروه مبتدی در نظر ارفت ددند ،تاگای اگی تییس روی می را دروع کرده ودند و ید اگ وموگش ضر ۀ تاپ اسپین در تحقی
درک

کردند افتیی اس

ک هگۀ افراد راس دس

ودند

تکلیف :تکلیف دام ضر ۀ فورهید تاپ اسپین 6تییس روی می روی توپهایی ود ک ا ریچ گیر
هدف تکلیف ی

دایر رم رنگ

ابزار اندازهگیری :میظور ثب
سر

انتهای می فرستاده میددند

حر  64سانتیمتر ود ک وسط مستحیلی ا ا یاد  30×31سانتیمتر رار داد

کییگاتی

ترک

دور ینها روی  241هرت تیظی دد

افراد اگ تحلی ترک

 SIMIک دارای دش دور ین ویدئویی اس

استفاده دد و

میظور ثباب در ررتاب توپ رای هگۀ افراد اگ دستگاه توپانداگ مOUKEI, TW-

 2700-S9- Chinaاستفاده دد
روش جمعآوری اطالعات :هری
ددند

اگ افراد صورب انفرادی

وگمایشگاه فرا وانده ددند ید اگ میرفی کار افراد مشرور ار کرد

کییگاتی

ونها می ادد و نی ی در ار مقایس ا افراد دیگر افت نگیدد

افراد افت میدد هدف اگ این تحقی ثب

ترک

افراد  61ضر را رای ار کرد اکرا میکردند سپس ،میظور ثب

کییگاتی

د نشانگرهای رفلکسیو روی مفاص سگ

راس

1. Top Spin
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ترییرر یری و اف ایش ثباب در ضر اب افراد نخب در ردتۀ تییس روی می در محاییۀ وتساما و و ورییگن م 6661نی ت یید دد

تأثير سطح مهارت بر تغييرپذيری هماهنگي...

ونها رار داده میدد ترتیب رارایری نشانگرها صورب گیر ود :گائد و رومی مدان  ،اریکیدی کیاری مورنج  ،گائد نی های گند
ا لی ممچ و رکستگی رگرا مرا
تکی ر سر

ود

میدد افتیی اس

سپس ،افراد تح

س تای

ا دستوراییگ های مختلف متکی ر سر

طور مساوی  61ضر را اکرا کردند در این تین ،توسط دور ینهای سر
سر

فقط دادههای ثب دده اگ تای

رای تحلی مورد استفاده رار ارف

د

افراد یحاظ استراتژی رای گد ضر اس ؛ نو مگکن ود هرکدا اگ افراد تین گد ضر
استفاده دده این اس

د

ک افراد ه

د

و ه ر سر

اال اگ افراد فیل رداری

این کار میظور هگسا ساگی

ر استراتژیهای مختلفی تکی کیید

گ کیید دیی اییک فقط اگ دادههای سر

تکی کیید ،نی ی ک افراد در تای

و

ادی ر و تکی میکیید [,64

]60
متغیرهای وابسته و روشهای آماری

میظور سیجش ترییرر یری ایگوی هگاهیگی ین مفاص اگ فرمویی استفاده دد ک سیداوی ،هیس و گهدی م6660
ودند [ ]61این فرمور

ا تالف ریشۀ میانگین مر یاب نرماردده 6م NORMS-Dمشهور اس

این فرمور دا صی رای ترییر

هگاهیگی ین مفاص فراه میکید ک هر در این دا ص کون تر ادد نشا دهید ترییرر یری کگتری اس
هگاهیگی گاویۀ دان ا ورنج محاسب دد ب اگ هر اون محاسب  ،ا تدا و انتهای ترک
ترک

دس

سگ

قب ید اگ دید توپ و انتهای ترک

دد[ ]60سپس ،دادهها محاسب ددند و اگ ی

نی

این دا ص رای

مشخص دد ا تدای ترک

می یۀ اویین

می یۀ تداکثر اگددای در دانۀ ید اگ گد ضر در نظر ارفت

فیلتر دستور نهار اترورث 1 2هرت ی بور داده ددند و در ادامۀ دادهها

درو یا ی ددند[ ]61الوه ر این متریر ،متریرهایی ا

اگ دامیۀ ترک

میانگین دتاب گاوی ای دان و ورنج ،و میانگین سر

و دتاب حی مچ دس

انحراف استاندارد نی

کار ارفت

مفص دان و ورنج ،میانگین سر

 611داده

گاوی ای دان و ورنج،

محاسب ددند رای هرکدا اگ متریرهای ذکردده

می یۀ دا صی رای ترییرر یری محاسب دد میظور تحلی وماری دادهها ،اگ وگمو  tمستق استفاده دد

نتایج تحقیق
ریشفرض را ری واریانسها در تگا وگمو های  tوسیلۀ وگمو یو ت یید دد مp<1/10
ترییرر یری هگاهیگی ین مفاص م : NORMS-Dدک  6نگودار گاوی  -گاوی مفاص دان و ورنج را نشا میدهد نتایج وگمو t
مستق نشا داد ک تفاوب میییداری در ترییرر یری هگاهیگی مفص دان و ورنجبین دو اروه وکود دارد،م،df= 64 ،t= -2/62
 p≥1/10مقایسۀ میانگینها نشا داد ک اروه مبتدی ترییرر یری یشتری نشا داده اس

ممیانگینها ،اروه ماهر=  ،6/4اروه مبتدی=

63

1. Normalized Root Mean Squared Difference
2. Butterworth
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شکل  .2نمودار زاويه -زاويه برای مفاصل شانه و آرنج ،الف) گروه ماهر ،ب) گروه مبتدی (هر كدام از رنگها مربوط به ميانگين مسير حركت هر فرد
مي باشد).

دامنۀ حرکت مفصل آرنج :نتایج وگمو  tمستق نشا داد ک تفاوب میییداری در دامیۀ ترک

ورنج ین دو اروه ماهر و مبتدی

وکود ندارد م p<1/10 ،df= 64،t= 1/36هگچیین ،تفاوب میییداری در انحراف استاندارد دامیۀ ترک
=p<1/10 ،df= 64،t
16

نی وکود نداد

م-1/21
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دامنۀ حرکت مفصل شانه :نتایج نشا داد ک ین اروههای ماهر و مبتدی در دامیۀ ترک
م ، p<1/10 ،df= 64،t= -1/80اما ین این دو اروه در انحراف استاندارد دامیۀ ترک

مفص دان تفاوب میییداری وکود ندارد
مفص دان تفاوب میییداری وکود داد

م p>1/10 ،df= 64،t= -2/11مقایسۀ میانگینها نشا داد ک اروه مبتدی دارای انحراف استاندارد یشتری اس

ممیانگینها ،اروه

ماهر= ،0/8اروه مبتدی=1/6
دتاب ،م p<1/10 ،df=64 ،t=1/66ورنج وکود ندارد هگچیین ،نتایج نشا داد ک در سر

 ،م p<1/10 ،df=64 ،t=-6/26و

دتاب ،م p<1/10 ،df=64 ،t= -1/11دان نی تفاوتی ین دو اروه وکود ندارد این نتایج رای سر

 ،م،df=64 ،t=-6/66

 p<1/10و دتاب ،م p<1/10 ،df=64 ،t=-1/64مچ نی صادق ود و تفاوتی ین دو اروه وکود نداد
بحث و نتیجهگیری
هدف تحقی تاضر ،مقایسۀ می ا ترییرر یری ایگوی ترکتی ضر ۀ تاپ اسپین تییس روی می ود نتایج نشا داد اروه ماهر نسب
اروه مبتدی ترییرر یری کگتری دارد این نتایج ا نتایج دس ومده در ر ی تحقیقاب ه
دس ومده در ر ی تحقیقاب دیگر ه
نشا داده اس

وا اس

وانی ندارد [ ]62-61 ,8ر ی تحقیقاب انجا دده در ین افراد ماهر ترییرر یری االیی را

[ ،]62 ,66اما در این تحقی ایناون نبود دیی اتتگایی رای وکود نیین تفاوتی در یافت های تحقیقاب را میتوا

یود و رویایی تکلیف نسب

داد در تحقیقاتی ک افراد ماهر صورب متریر گ میکردهاند رویایی تکلیف ایجاب میکرده ک فرد

ماهر صورب متریر گ کید تا نیاگهای تکلیف را روورده ساگد [ ]68ا ارش دده اس
گ مهاری 6هستید میظور فریب فرد مقا

مگکن اس

هگکارانش م 2111فرد اید توپ را در تایتی سگ
ا ث دود ک فرد میظور غلب ر درواگه ا اگ ی
صح

[ ]1-3و ایبت ا نتایج

ک افراد ماهر در ورگشهایی ک دام
ود نشا دهید در تحقی اسکورر و

ترییرر یری گیادی را در ترک

درواگه ررتاب میکرد ک درواگه ا درو درواگه ایستاده ود هگین میتواند
رای درواگه ا سخ تر دود []66

نو ی متریر استفاده کید تا ریش ییی ترک

این ا ارش گمانی ت یید میدود ک افراد ماهر در تکلیفی مشا دو تضور درواگه ا ترییرر یری راینتری را نسب

افراد

مبتدی اگ ود نشا داده ادید [ ]1هگچیین ،در تحقی ویلسو و هگکارا م 2118فرد ماهر میظور تیدی های نهایی ا ط ررش
اید میتوانس

ود را محا

ایگوی اا

ود تیدی کید [ ]62اما در تکلیف تییین دده در این تحقی  ،ک تکلیفی مهاری

ا سر

وده اس  ،هدف تکلیف مدایر رم رنگ در وسط ی
افراد ماهر را مجبور کرده اس

مستحی

تا میظور دستیا ی

و هگچیین سر

و مح فرود توپ ثا

هدف تکلیف اگ ایگوی ترک

ود اتتگاالً ،هگین یود

ثا تی استفاده کیید ا وکود این یود ،افراد

مبتدی صورب متریرتری گ کردهاند دیی این امر میتواند این ادد ک افراد مبتدی هیوگ در سح کسب هگاهیگی ایگوی ترک
هستید و هیوگ ایگوی هیی را رای اکرای ترک

کسب نکردهاند نیوور م 6680این اکرای متریر را مشخصۀ این سح میداند و

یا میکید ک افراد در مرتلۀ کسب ایگوی هگاهیگی ترک
نتایج نشا داد ین دو اروه در دامیۀ ترک
ترک

مفص دان و ورنج تفاوب میییداری وکود نداد

مفص دان در اروه مبتدی طور میییداری یشتر اگ اروه ماهر ود دامیۀ ترک

مکانیکی در ارتباط اس
ا دا

را صورب متریر اکرا میکیید []2

رنشتاین م 6611قیده دارد ک افراد رای یادایری ی

رهاساگی و میکیید نتایج اگ این تحقی

مهارب ریچیدهای اس

و یادایری و مستل

ا این اظهاراب ه

ا حث کیترر درکاب وگادی

تکلیف ا تدا درکاب وگادی را تثبی

و ا تگرین

دیی اییک مهارب تاپ اسپین تییس روی می

تگرین اس  ،افراد درک کرده در این تحقی کامالً مبتدی نبودند و در این مهارب

تجر ۀ بلی دادتید اتتگاالً ،تگرین بلی موکب ریشرف
ماهر و مبتدی دیده نشده اس

وا اس

مفاص

اما می ا انحراف استاندارد دامیۀ

افراد یحاظ کیترر درکاب وگادی مکانیکی دده اس

در ر ی تحقیقاب ک دام تکاییف ریچیده ودهاند ا ی

و تفاوتی ین افراد

روگ تگرین نی وگادساگی درکاب وگادی
1. Interceptive

12
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 ،م t=1/60م p<1/10 ،df=64و
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مشاهده دده اس

ک افراد ماهر در انجا ترک

[ ]8اما ونچ ک نتایج تحقی نشا میدهد این اس

اگ و ستن دان نسب

اروه مبتدی ثباب یشتری اگ ود نشا دادهاند
الوه ر موارد افت دده ،در هیچکدا اگ متریرهای مر وط
نشد این نتایج ا اظهاراب نیوور م 6680ه

کیترر ترک

و دتاب تفاوتی ین اروه ماهر و مبتدی مشاهده

مسر

وا نیس  ،ر طب این دیدااه اید ین افراد ماهر و مبتدی در این متریرهای کیتریی

تفاوب میییداری ین اروهها وکود دادت

ادد[ ]2دیی

اتتگایی این تیا ض را میتوا در

ا تحقیقاب بلی توپ دس

اکرا توک کیید در این تحقی مشا
هدف مورد نظر رای دستیا ی نی ثا
اس

این دستوراییگ های مشا

دسترسی،

تشا در سر

ود و

توپانداگ ا سر

تگا افراد ت کید دده ود ک ا سر

رای کیترر سر

و دتاب ترک

ی

یود محیحی ،فردی و تکلیفی موکود در محیط

ود

ثا

و نی سر

ود

و ریچ ثا

ررتاب میدد هگچیین،

مساوی

نید مگکن

توپ ضر

ررتاب توپ توسط دستگاه و هدف مشا

رای

اندا میجر دده ادد

طورکلی ،این تحقی نشا داد افراد ماهر در تییس روی می نسب
هگچیین ،نتایج این تحقی نشا داد در درایحی ک یود اصی

افراد مبتدی ترییرر یری کگتری در ایگوی ترک
تکلیف وارد دود تفاوتی در متریرهای کیتررکیید ترک

ود دارند
ین افراد

ماهر و مبتدی وکود ندارد ر ی نکاب در ور ت م در این تحقی وکود دارد ک میتواند گمیی تحقیقاب وتی ادد در تحقی
تاضر ،فقط هگاهیگی دان  -ورنج سیجیده دد محققا میتوانید ا سیجش هگاهیگی مفاص
پرداگند الوه راین ،در این تحقی اگ متریرهای کییگاتیکی رای ریش ییی موفقی
ا ررسی این امر مشخص کیید ک کدا ی
این تحقی دامیۀ ترک

مفاص

در سر

اگ متریرهای کییگاتیکی ،ریش یییکیید هتری رای رسید

هدف هستید هگچیین ،در

نی استفاده دود تا تفاوب افراد ماهر و مبتدی در این نوع درکاب وگادی ،ک نشا دهید

ا هگدیگر اس  ،نی مشخص دود هگچیین ،در این تحقی استدالر دد ک یود تکلیف وارددده

و دتاب ین افراد میجر دده اس

رار ایرد محققا

هدف استفاده نشد محققا میتوانید

می یۀ دا صی اگ درکاب وگادی مکانیکی سیجیده دد ریشیهاد میدود در تحقیقاب وتی اگ

مییارهای سیجش درکاب وگادی دییامی
ایگوی ترکیب مفاص

در رسید

یشتر

ررسی د ی تر این مسئل

مشا ه

ریشیهاد میدود تحقیقی ا ت ف یود ذکردده انجا دود تا این استدالر تح

وگمایش

تریف اگی میکید ،ایگوی متریرتری را

نگایش

یا کردهاند در مو ییتی ک اگیکن ماهر در مقا

ی

میا ارد []66
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