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 مانمقدمة مترج

هوای نوامعین بوین یادگیرنوده   میوی. ااوت. ددا اکتیواب         اکتیاب مهادو نتیجة تعامول 
میوی.   شناختی با تأکید بور دابطوة یادگیرنوده    مهادو حرکتی ددنتیجة تمرکز بر پنیایی بنن

 یوهه یوادگیری ادداا خبوره کوه      یابد. ددا مفهنمی نینة تعامل یوادگیری بوه   افزایش می
یابد برای پیشرفت اکتیاب مهادو دد  دزش دد هر د  اوط    ممکن اات تینل   تکامل
منظند ددا چگننگی اکتیاب مهادو دد  دزش د  د یکورد   نظری   وممی مهم اات. به

تنان به کاد برد. یکوی از د یکردهوا، کوه از  یوار توادیخی       مکمل اما کامالً متفا و دا می
هوای خواص      تناوعة مهوادو  بیشتر دد حنزة یادگیری حرکتی توراد دادد، شوامل پیگیوری    

هووای بووه  بنوودی کننوودگان مبتوودی ااووت کووه بووا زمووان  فراینوودهای کنتر ووی دد میووان شوورکت
کنند. گرچه ماهیوت نیوبتاً    ای از تمرین، داتندا عمل   بازخندد ددیافت می شده کنترل دتت
داتیابی ااوت،     مدو مداخالو تمرینی، که تیت شرای. معمنل آزمایشگاهی تابل کنتاه
تنانود ااوتنباای از    انود موی   ای که دد این د ش مندد برداوی توراد گرفتوه    های ااده مهادو

افتود، چنوین    اوند کوه دد حیطوة چوا ش  دزشوی اتفوا  موی        یادگیری مهادو باشود، هموان  
تنانود آمنزنوده    دهنود موی   د یکردی دد مندد تغییراتی که دد ا ایل فرایند یادگیری دخ می

افوراد خبوره       هایی بوین  اات که شامل انجان مقاییه باشد. د یکرد خبرگی د مین د یکرد
هوا بوین د  انتهوای متفوا و      افراد دادای مهادو کمتر   افراد بییاد مبتدی اات. این مقاییه

تناننود بورای تعیوین ماهیوت مزیوت خبرگوی   هوم بورای شنااوایی           پیناتاد مهادو هوم موی  
ازگادی وممکوردی ناشوی از   فرایندهای مهمی موندد ااوتفاده توراد گیرنود کوه ددنتیجوة او       

 تمورین بودنی  هوا   توا مودو   شنند. های تمرین   تجربة خاص زمینه، پا یش   تعدیل می اال
 ةهوای ا  یو     مودل  شود  ترین وامل اکتیاب مهادو حرکتوی دد نظور گرفتوه موی     کننده تعیین

 ا مثمی تدیمی چنین ضرب .دادند تراد می تأییدیادگیری مهادو حرکتی این مطمب دا مندد 
، این وقیده مربنط به این دیودگاه دایوج   «اات کردن پر از کردن کنیکاد ن»کند که  بیان می

گرچوه  . ضور دی ااوت   بیویاد تمرین  اات که برای خبره شدن دد مهادو حرکتی پیچیده،
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دهنود   موی جدید نشان  شناهد ،اات انکادناپذیرهای حرکتی  اهمیت تمرین بدنی برای مهادو
دخ دد حووین تموورین بوودنی صوورفاً  هیووتندکووه ااوواع یووادگیری تغییووراو نند بین وون یکی 

دادد که حوداتل بوه زموان      گرچه تیقیق دد زمینة اکتیاب مهادو تدمت ان نی .دهند نمی
ای از اصونل   حرفوه   گوردد، تواکننن دد  دزش   مطا عاو برایان   هادتر دد ترن ننزدهم برمی

ر بوه اوند چشومگیری منجوب     اکتیاب مهادو ااتفادة چندانی نشده اات. مشاهداو اخیو 
ای به خصنص دد حیطوة   حرفه  گذادی بیشتر دد خصنص تیقیقاو دد زمینة  دزش ارمایه

شنااوی  دزش دد د  دهوة اخیور دد بیویادی از      فیزین ن ی تمورین، آنوا یز وممکورد   د ان   
داد دانشمندان معد دی دد زمینة اکتیواب مهوادو بوا افوراد      کشندها شده اات. به نظر می

تنانود توأ یر    که چگننه دانش تن ید شوده موی   ای ار کاد دادند. غا باً دانشمندان به این حرفه
هوای   وممی داشته باشد تنجه کمتوری دادنود   بیشوتر مشوغنل ایون هیوتند کوه بوه شواخ          

هوای   های ا ور   اوتبواد بود ن شوک معیواد      آکادمیک انتی ا ر   اوتباد دات یابند. شاخ 
ت مییر په هش هیوتند   مزیتوی آکادمیوک بوه حیواب      ضر دی   ادزشمندی برای پیشرف

آیند. با این حال آگاهی د  به افزایشی دد این باده  جوند دادد کوه هموة ومونن بایود بور        می
ا رگذاد باشند. تمرکز د  به دشود بور آ واد ومموی       مشی ومنمی به اند گیترده دفتاد   خ.

ین نظریه   تمورین کوادبردی   های مجدد )یا جدیدی( برای کاهش فاصمة ب په هش به تالش
 .دد زمینة اکتیاب مهادو دد  دزش منجر شده اات

ترین   جدیدترین منابع برای مطا عة  یکی از جامع اکتیاب مهادو دد  دزش کتاب
های  دزشی اات. ننییندگان ایون کتواب    منضنواو  ابیته به فراگیری   آمنزش مهادو

هوای  دزشوی اوابقة ددخشوان دادنود       وکه همگی دد زمینة اصنل آمنزش   اکتیاب مهاد
کوادگیری   هوای بوه   اند با ادائة میتنداو وممی   نتایج تیقیقاو کادبردی زمینوه  تالش کرده

های  دزشوی بویش از پویش فوراهم اوازند. ننییوندگان کتواب         ومنن دا دد اکتیاب مهادو
ت انود. امیود ااو    حاضر دد پیشگفتاد خند تنضییاتی دد موندد فصونل مختموف بیوان کورده     

های حرکتوی   ترجمة این کتاب   نظایر آن تدمی به انی تناعه   پیشرفت آمنزش مهادو
    دزشی باشد.

 
 مترجمان
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 پیشگفتار

 ن. ج. هاجز و ا.م. ویلیامز

 
حیطة اکتیاب مهادو به د یل  جند والتة زیواد بوه فراینودهای یوادگیری   کادبردهایشوان دد      

شنااوی، مهنداوی      بخشی/ پزشوکی، وموم دایانوه، د ان    های مختمف )مثالً تنان ها   حرفه دشته
هوای فنوی تابول تونجهی دد ایون حیطوه دخ        ای پرهیجان اات. به وال ه، پیشرفت  دزش( د ده

هوای   اند که به ددا ااز کادهای زیربنای یادگیری )مثالً تصنیربردادی از مغز   داوتگاه  داده
انود. ایون    گرهای دباتیک( کمک کورده کنش گیری فیزین ن یک   هم تیریک، ابزادهای اندازه

که به هموین انودازه بوه دنبوال مطور  کوردن        اند ها دد فنا دی، دانشمندان دا تادد ااخته پیشرفت
گذادنود.   هوا، تیقیقواو   تمرینواو کوادبردی ا ور موی       تری باشند که بر نظریه های دتیق پراش

  تووازگی   ننوهووندی  بنووابراین،  یوورایش د ن ایوون کتوواب ماهیووت زنووده   پنیووای ایوون حیطووه
 اند. دهد که از  یرایش تبمی تاکننن تناعه یافته هایی دا مندد تأکید تراد می د یکردها   اندیشه

فصل جدیود، بوا تمرکوز بور منضونواو اونتی        12 یرایش جدید این کتاب، شامل 
شوناختی( بوازبینی شوده   شوامل      بندی تمرین   مهادو ادداکوی  )برای مثال بازخندد، زمان

)موثالً حرکوت مفاصول   همواهنگی،      انود  های اخیر اهمیت یافتوه  اددی اات که ای االمن
تصنیراازی   مشاهده، آمادگی دشدی برای یادگیری حرکتوی(. بخوش جدیود شوامل د      

این حیطة  2فصل اات که بر منضنواو کادبردی متمرکز شده اات تا افزایش تأ یر انتقا ی
ندد  دزشکادان ماهر )اط  با (. دد فصنل اخیور،  مطا عاتی دا نشان دهد، به خصنص دد م

هوایی هیوتند کوه     هوا   فرصوت   دهندة چا ش اتیاننع آدان   بریتانیا نشان هایی از آایا بینش
شوده   که چطند کواد انجوان   شنند   این هنگان تالش برای انتقال په هش به تمرین ورضه می

 شند. دد این حیطه منجب تناعة نظری   په هش می

                                                                                                                                        
1. translational impact 
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تاب به اند کمی به پونج بخوش تقیویم شوده ااوتة نیونة ورضوة ااالوواو،         این ک
اازی شرای. تمرین، منضنواتی دد یادگیری حرکتی، اجرای ماهرانه   تیقیق، نظریه  بهینه

ها. دد تیمت آغازینِ بخش نینة ورضة ااالواو، چهاد فصل  حل ها   داه   تمرینة چا ش
هوا دا   ها، بازخندد   نمایش ربخش داتندا عمل جند دادد که منضنواوِ مرتب. با ورضة ا 

شند. دد این فصل، مگیل   انددانن نقش بازخندد فزاینده دد یوادگیری حرکتوی    شامل می
هوای کوادبردی دد موندد چگوننگی      انود. ایون فصول شوامل برخوی از مثوال       دا بردای کرده

یوبتاً بودیع   هوایی ن  اات بازخندد به د ش  های فنی دد  دزش اات که منجب شده پیشرفت
هوای   بنودی  دهنود کوه زموان    مندد ااتفاده تراد گیرد. دد فصل د ن، ا نگ   هاجز نشان موی 

بوه    ها   تمرین بدنی چگننه از اریق ادتقای اکتیواب انونا  مختموف دانوش     ترکیبی نمایش
کننود کوه از    هایی دا پیشنهاد موی  کنند. آنان د ش اند با قنه به یادگیری مهادو کمک می

کوه    یوهه از ایون نظور     ها دا بوه حوداکثر داوانید، بوه     تنانید اندمندی نمایش ا میه اریق آن
بازخنددها چه زمانی   چگننه به اند مکرد باید ورضه شنند. دد فصل انن،  نزه،    وف  
   نتنیت تأ یراو فراگیر کاننن تنجه بر یادگیری مهادو حرکتوی دا، بوا اشوادة خواص بوه      

که کاننن تنجه  دهند. همچنین دد این فصل دد مندد این میگیری کادآمدی، تنضی   اندازه
دهد یا خیور   ددبوادة چگوننگی حصونل ایون       بیر نی نتایج یادگیری دا تیت تأ یر تراد می

نتایج نیز بیث شده اات. دد فصل پایانی این بخوش، میوترز   پن تونن منضون  یوادگیری      
چگننه این زمینوة تیقیقوی دد اونل    دهند که    نشان می اند حرکتی پنهان دا بازنگری کرده

های ادائة ااالواو )موثالً   دهند چطند د ش ها نشان می دهة گذشته پیشرفت کرده اات. آن
 یهه  مدو، به تنانند بر یادگیری ان نی ( می ها یا دد اط  آگاهی زیر آاتانه از اریق تیاع

هوا ددبوادة    باشوند. آن هوا   فشوادهای دتوابتی، توأ یر داشوته       اازی منتعیت تیت شرای. شبیه
 دادند. های جا بی زنی ااز کادهای تکاممی زیربنای ا ربخشی فننن یادگیری پنهان گمانه

بخش د ن، پنج فصل دادد کوه شوامل مفواهیمی بورای چگوننگی اواخت تمورین          
تر ااوت. دد ا  وین فصول،     منظند ایجاد یادگیری مهادو حرکتی ا ربخش اازماندهی آن به
کند که چطند تمرین دا به اند منااب اازماندهی کنویم توا بوه جوای      می  ی به ما یادآ دی

کیب اریع مزایای منتتی اجرا، یادگیری دا افزایش دهیم. ا  به بردای مختصر منضنواو 
تداخل ضمنی با تمرکز بر تیقیقاو معاصر پرداخته اات. دد د مین فصل، مندان، کمابول،  

ناآشوکاد تمورین از جمموه تصنیراوازی   مشواهدة      های  هن مز   مکینتایر تنان با قنة د ش
کننود کوه    هوا دد ایون موندد بیوث موی      انود. آن  ومل برای افزایش یادگیری دا بردای کرده



 5پیشگفتار      

 

تناننود یوادگیری    های تمرینی )هم شناختی   هم نند فیزین ن یایی( می چگننه این د ش
تن اوکی، پااونع   مهادو حرکتی دا اصال  کنند. دد انمین فصل، دینیدز، آدائن  ، هریی

ننییوندگان  انود. ایون    شناختی   مبتنی بر تیوند یوادگیری دا مطور  کورده       چن دیدگاهی بنن
 1دهند که بر فردیوت  ادائه می 2ها هایی تفکربرانگیز ددبادة نینة آمنزش داتندا عمل  ایده

ی تر   مبتن های انتی یادگیرنده   میی. تمرین تأکید دادند. ما دد چهادمین فصل به د ش
هوا دا   گردیم که شی   دایت آن بر پردازش ااالواو دد مطا عه   ااتنباط یادگیری برمی

هوای معاصور مربونط بوه      اند. این ننییندگان به مر د کمی تیقیقاو   نظریوه  ورضه کرده
هووای جدیوود تعموویم داده  یووادگیری توونا ی )چگننووه حرکوواو یووادآ دی شووده   بووه زمینووه

هوای   پایانی این بخوش، هواجز   کواماگنر  مزایوا   هزینوه     اند. دد فصل  شنند( پرداخته می
هوا   انود. آن  مربنط به هدایت بدنی دد انل یوادگیری مهوادو حرکتوی دا ادزیوابی کورده     

انوود کووه  بخشووی   داباتیووک دا مووندد برداووی تووراد داده  هووا دد توونان چگووننگی پیشوورفت
 های مؤ ر داهنمایی دد  دزش دادند. کادبردهایی برای د ش

هوا مربونط بوه     ااوت. ایون فصول    ، پنج فصل دد بخش انن ادائوه شوده   دد مجمن 
منضنواو گیترده دد خصنص یادگیری مهادو حرکتی از جممه نقش انگیزش، خناب 
  ااتراحت   مبانی نند فیزین ن یایی یادگیری حرکتی ااوت.  نتنیوت      وف نقوش     

 انود   فموت  اتوع شوده   انود کوه غا بواً موندد غ     واافه   هیجان دا دد تددیس یادآ دی کرده
 هوای تمورین متنون  از جمموه بوازخندد   داوتندا عمل دا موندد تأکیود            ا ربخشی د ش

هوای دتیوق    های جا بی دد مندد چگننگی افزایش تمرین با داوتکادی  اند   مثال تراد داده
 انود. دد فصول بعودی تریموپ   پر تیون حیطوة        های یادگیرنده ادائه کورده  با دها   انگیزه

 اند کوه بوین جمیواو تمورین      والته به یادگیری دا مندد بردای تراد داده 6تناعة دد حال
ها ادزیابی جا بی از شناهد منجوند دد موندد مقوداد ااوتراحت )  خوناب(       دهد. آن میدخ 

انود. ایون فصول بوا بیثوی جا وب از اندداونن، مگیول            برای یادگیری حرکتی ادائوه کورده  
یابد.  ادگی برای اکتیاب مهادو حرکتی ادامه میهای دشدی آم تن ادا دد مندد شاخ 

 انود   هوای بیرانوی   حیواع دشود پرداختوه      این ننییندگان دد ابتدا به بردای تادیخی د ده
مندی هر چه بیشتر یادگیرنوده،   اند که برای بهره دهندگان تنصیه کرده   به میققان   تمرین

ااوکنازی،  ن دد  ل   اوبانز    زمان شر   تمرین  دزشی دا مندد تنجه تراد دهنود. اواس  

                                                                                                                                        
1. instruction pedagogy 

2. individuality 

3. burgeoning 
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انود کوه مفواهیمی     اندمندی ددبادة تیقیقاو مربنط به اومال مشترا ادائوه کورده   بیث
 هوا   ها   با دهای دتابتی یا تیموی دادنود. آن   برای دفتادهای هماهنگ مندد نیاز دد  دزش

 گذادنود   معنوایی کوه     بر فراینودهایی کوه افوراد دد تکوا یف   اهوداف بوه اشوتراا موی        
اند. این ننییوندگان بوه برداوی جوامع تیقیقواو       برای اجرا   یادگیری دادد تمرکز کرده
اند تا نشان دهند چگننه ددا نند فیزین ون ی   فعمی دد این حیطه پرداخته   تالش کرده

ها برای ادتقای پیشرفت اجرا کمک  یادگیری   اجرای ماهرانه به ما دد تناعة بهتر میی.
 کند. می

این کتاب تمرکز اصمی بر کیب خبرگی اات. بنابراین، پنج فصل دد بخش چهادن 
میمز   ابرنتی مدل  به یادگیری  دزشکادان نخبه   ماهر اختصاص یافته اات. کنته، مندفی

 انوود کووه جزئیوواو د  میوویر بووا قنه بوورای منفقیووت   تناووعة مشووادکت  دزشووی دا ادائووه داده
دل خند دا بیان   ااس هفت فرض د شون  ها منادد تأیید م کند. آن دد  دزش دا مطر  می

پذیر ددبادة مزایای نیوبی تخصصوی شودن ز دهنگوان دد مقابول تخصصوی شودن           آزمنن
کنند. دد فصل بعدی، ابرنتی، فواد ، گوندمن   مون بیوث      دیرهنگان دد  دزش دا مطر  می

و تناننود از دتیبوان کمتور مواهر خوند از نظور مهواد        کنند که چطند  دزشکادان ماهر می می
بینی متمایز شنند. دد فصل بعودی، کا اور، جانول،     شناختی مربنط به تنجه   پیش ادداکی

که چطند این دانش برای کمک به آمنزش  دزشوکادان   کنند   یکرز    یمیامز ادزیابی می
چشوم  »شوده بورای آمونزش     هوای ااوتفاده   ها بور د ش  به اند مؤ ری پا یش شده اات. آن

اند. نقطة  گیری تمرکز کرده بینی   تصمیم ی بازی هنش مانند پیشها به وال ة مهادو« آدان
تمرکز د  فصل پایانی این بخش نیبتاً متفا و با اه فصل ا ل این بخش ااوت. دد ایون د    

حرکتوی بور ادداا، شوناخت،     کوه چگننوه اوموال   تجوادب حیوی      فصل برای ددا این
گذادند اجراکنندگان مواهر موندد مطا عوه     ها تأ یر می ها دد تمان زمینه حافظه   انتقال مهادو

اند که چگننه تجوادب حرکتوی   اجورای     اند. کننترا، آ برو   بیالا نشان داده تراد گرفته
بینوی موا توأ یر داشوته باشوند.       تنانند بر جهان هایی مانند هاکی د ی یخ می ماهرانه دد  دزش

دع موؤ ر ااوت. براومین،    کنند که حرکت ومدتاً بر یادگیری دد کوالع د  ها مطر  می آن
ها به  ااطة  داد این مهادو اند. به نظر می های  یهه آ دده هایی از مهادو اشمیت    ی مثال

شونند   بوا اجورای خیموی ووا ی دد یوک        تمرین بییاد زیاد   تیت شرای. خاص ایجاد می
دد  هوا   نیوبت بوه آنچوه     زمینه )مانند خ. پرتاب آزاد دد بیکتبال( نیبت بوه اوایر میوافت   

 .شنند بینی شده اات مشخ  می یافتة یادگیری پیش های تعمیم نظریه
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بوریم کوه شوامل بیوث ددبوادة مشوکالو          کتاب خند دا با د  فصول بوه پایوان موی    
هااوت.  یمیوامز، فوندد،     های انتقال از په هش به نظریه   تمورین   انتقوال بوین ایون     منفقیت

تجربیاو اخیر خند دد کواد بوا  دزشوکادان     کا ار،  نگان   مندای این بیث دا با تکیه بر
اند. باتنن   فاد  بور ااواع نقششوان بوه ونونان       نخبه دد مؤایة انگمییی  دزش دنبال کرده

میققان دانشگاهی   دانشمندان  دزش کوادبردی دد نینزیمنود   ااوترا یا، دیودگاه نیمکورة      
ده ددا کند که چگننوه  اند. دد هر د  فصل تالش شده اات تا خنانن جننبی دا ادائه کرده

شوده دد ایون کتواب بوه موداخالو بوا  دزشوکادان نخبوه          منضنواو متنن    مختمف بیث
 ای از کل کتاب اات. انجامد. از این د ، این د  فصل اخیر خالصه می

گیوری از ننییوندگان مطور  دد ایون زمینوه       اهداف اصمی تأ یف این فصنل   بهوره 
والتة په هشوی، ب( ادائوة منبعوی بورای دانشوجنیان      اند ازة ا ف( تیریک   ترغیب  وبادو

هوای کادشنااوی   کادشنااوی ادشود   ر( ادائوة منبعوی بورای         یادگیری حرکتی دد کالع
دهندگان که به دنبال به کادگیری چوادچنبی مبتنوی بور شوناهد بورای هودایت ومول         تمرین

یان   دانشوجنیان  ترین منبوع بورای دانشوگاه    مربیگری هیتند. احتما ً این کتاب دد داترع
شناای انیوان     شناای، جنبش های ومنن حرکتی )مثالً ومنن  دزش   تمرین، حرکت دشته

شده افراد دا تشنیق کند توا دانوش     دزش ددمانی( اات، با  جند این امید ادیم منادد ادائه
 های اجرا   یادگیری منتشر کنند. شده دا دد اننا  میی. ورضه

 
 

  




