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  دهیچک

بر  3دارنده نظامیو فزا 2ی، تصادف1ن مسدودیش تمریمختلف آرا يهااثر روش یپژوهش حاضر به منظور بررس

از پهلو)  یدستکیو   يانهیس یدستسر، دو يباال یدستو انتقال انواع مختلف پاس بسکتبال (دو يادداریاکتساب، 

آموزان سال) دانش 04/14±75/0؛ با میانگین و انحراف استاندارد N=45ن پژوهش (یا يهایانجام شد. آزمودن

آزمون در سه شیدر ورزش بسکتبال نداشتند و پس از انجام پ ياگونه سابقهچیبودند که ه ییپسر دوره راهنما

 ن اشاره دارد)یدر طول تمر يانهیتداخل زم یجیش تدریبه افزا( دارنده نظامیو فزا یمسدود، تصادف ینیگروه تمر

ژه گروه خود، یط ویکوشش) در شرا 9(هر جلسه شامل  روز 9 یجلسه ط 9ها به مدت ینش شدند. آزمودنیگز

کوشش از هر پاس  4و انتقال با انجام  يادداری يهاساعت، آزمون 24ن کردند. بعد از یمهارت مالك را تمر

دار یاز تفاوت معن ین حاکیعامل جلسات تمر يمکرر رو يریگانس با اندازهیل واریج تحلیصورت گرفت. نتا

سه یج مقای. نتادار نبودین معنیها و جلسات تمرها و تعامل گروهکه اثر گروه ی، در حالودبن ین جلسات تمریب

که گروه  ي، به طورها را نشان دادن گروهیدار بیتفاوت معن هاو انتقال گروه ياددارین نمرات آزمون یانگین میب

ل و هال یه مگیو انتقال از نظر يادداریج  آزمون یگر داشت. نتاینسبت به دو گروه د يداریمعن ينده برتریفزا

  کند. یت می) حما2004( یو ل یگاداگنول 4ه نقطه چالشی) و  فرض1990(

  .ین مسدود و تصادفیدار، تمرنده نظامیه نقطه چالش، فزای، فرضيانهیتداخل زم: ي کلیديهاهواژ

                                                
1. Blocked practices 
2. Random practices 
3. Systematically  increasing 
4. Challenge Point hypothesis 
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  مقدمه

ن اسـت.  یتمـر  يریپذرییتغ یبخشها بر سودد آنی، تأکیحرکت يهامهارت يریادگی يهاهیهاي نظریژگیاز و یکی

مهـارت   ياجرا يت برایش قابلیر دارد، افزایرپذیینه تغیبرَد که زممی ینیرنده مهارت از تمریادگیکه  ين سودیاول

و عوامل مهم براي سود  يریادگی يهاوهیدانشمندان به ش نده است. از این جهت عالقهیآ یآزمون يهاتیدر موقع

هـا، معلمـان   وتراپیـ زیان، فیـ مرب يبـرا  جلب شده است. یآموزش يهابرنامه یگران و طراحیات دیبردن از تجرب

اد گرفتـه  یمتعدد  يهاجاد کنند تا مهارتیرا ا يریادگی يهاطیاست که مح يار عادیان بسیو کارفرما یت بدنیترب

ش یدادن بن، آموزشیتمر یواقع يهاتیاز موقع ياریدر بس یت بدنیگران و معلمان تربان، درمانیشوند. هدف مرب

رند کـه چطـور   یگیم مین هدف متخصصان تصمیبا ا ن است.یک جلسه تمریدر  یک مهارت در هفته و گاهیاز 

بـردن  کـار ن، بهیتمر یدهسازمان يهااز راه یکیف فراهم کنند. یتکال يریادگی ين را برایتمر یدهن سازمانیبهتر

شـود کـه از   یف مـ یـ تعر يریادگیتداخل در عملکرد و  يانهیاست. تداخل زم يانهیبه نام اثر تداخل زم يادهیپد

ب یترت ي). با دستکار2005، یت و لید (اشمیآیوجود مف بهیگر تکالینه از دیک زمیف در یک تکلیکردن نیتمر

رنـده بـا آن مواجـه    یادگیرا که  يانهیمتخصصان به طور مداوم مقدار تداخل زم ینیتمر يهاکوشش يزیرا برنامهی

  ). 1990 ل و هال،یدهند (مگیر مییشود تغیم

کـه بـا روش مسـدود (تـداخل      ییهـا ینشان داده که آزمـودن  يانهیدر حوزه تداخل زم یحرکت يریادگیقات یتحق

ن یـ در اجرا از خود نشـان دادنـد؛ بـا ا    يآشکار ي، برتريریادگین کرده بودند در طول  مرحله یکم) تمر يانهیزم

اد) یـ ز يانـه ی(تداخل زم یی که به روش تصادفیهایو انتقال انجام شد آزمودن يریتأخ يادداریآزمون  ی، وقتحال

وستار قرار دارد کـه در  یک پی يرو يانهین مقدار اختالف از تداخل زمیداشتند. ا يبهتر ين کرده بودند اجرایتمر

). 2007، لیـ اد شـده اسـت (مگ  یعنوان تداخل باال به ین تصادفیعنوان تداخل کم و از تمرن مسدود بهیآن از تمر

) 1979و مورگـان (  یبـا مطالعـه شـ    یحرکتـ  يهاطه مهارتیدر ح ین مسدود و تصادفیقات مربوط به تمریتحق

سه یدر مقا يشتریب يریادگی یش تصادفیف مختلف با آراین تکالیح نشان داد تمریج به طور صریافت، نتایانتشار 

از  ياری) موجـب شـد کـه بسـ    1979و مورگـان (  یش يهاافتهیکند. یجاد میش مسدود ایآرا ف باین تکالیبا تمر

کند و سطح اجـرا را در مرحلـه   شرفت عملکرد را کند مییکه پ يریده مردد شوند که چگونه متغین ایمحققان به ا

 یمختلف يهاهیفرض يانهیمر اثر تداخل زیگردد. به منظور تفسیم يادداریاندازد باعث بهبود یق میاکتساب به تعو

اشـاره   3گسـتر پس يو بازدار 2طرح عمل ي، بازساز1ه بسطیتوان به فرضیها من آنیترارائه شده است که از مهم

 ينـدها یاند که فرادهین عقیبر ا یتصادف -ن مسدودیطرح عمل در مورد اثر تمر يبسط و بازساز يهاهیکرد. فرض

دارتـر،  یزتر و معنـ یمتمـا  يریادگیه بسط یدارند. طبق فرض یحرکت يهامهارت يریادگیدر  يدی، نقش کلیشناخت

                                                
1. Elaboration hypothesis 
2. Action plan reconstruction hypothesis 
3. Retroactive inhibition 
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طـرح   يه بازسـاز یفرد دارند. طبـق فرضـ   يادداریبر  يادیر زیف، تأثین تکلیسه بیزات آشکار و مقایتما يریادگی

) 1994و همکـاران (  يکنـد. دل ر یکمـک مـ   يریادگی) به یت شناختیمجدد عمل (فعال يزیرند برنامهیعمل، فرا

که توسط  ياهیف اولیدهد. تکالیرخ م يادداریدر  يبارانیشتر، اثر زیگستر بپس يل بازداریمعتقد بودند که به دل

تکالیف با فاصـله مشـخص از هـم،     نیق تمریرــشده از ط جادیداخل اـل تیشوند، به دلین میدود تمرـگروه مس

در صورت استفاده از برنامه  يانهی) معتقدند که اثرات تداخل زم1990ل (یو مگ یشوند. لیاد آورده میبه یسختبه

 يانهیتواند منجر به بروز آثار تداخل زمیر پارامتر نمییتغ یافته متفاوت آشکار خواهد شد. به عبارتیمیتعم یحرکت

توانـد اجـرا در مراحـل    ینمافته یمیتعم یک برنامه حرکتیدر سطح  يپارامتر ين نظر دستکاریشود. طبق ا يادیز

  ل کند.ین را تسهیمختلف تمر

ت یبه ماه يادیز یرها وابستگین متغیرسد ایده است، اما به نظر میچیپ يریادگیند یبر فرا ینیتمر يرهایر متغیتأث 

و  یها اخیراً توسط گـاداگنول یدگیچین پیاز ا ی). برخ2002، ی(ولف و شف و سطح تجربه فرد داشته باشند یتکل

شنهاد کردند پردازش یه خود پی) در نظر2004( یو ل یاند. گاداگنولل شدهیه تبدینظر يها) به چارچوب2004( یل

ن و سـطح  یت تمریف، موقعیت تکلین دارد. ماهیدوره تمر يریپذزان چالشیبه م ین بستگیدر طول تمر یشناخت

با توجه به تفاوت نـوع   ن شود.ییتع ینیتمر يهازان چالش موجود در کوششیکنند تا میرنده با هم تعامل میادگی

، یقاتیها به مدت زمان طرح تحقها، تعداد کوشش اکتساب و محدود شدن سنجشیف، سطح مهارت آزمودنیتکل

در  شـود. یگزارش م يج متضادین به دست آورد و بعضاً نتایش تمریدرمورد آرا یجه کلیک نتیتوان یندرت مبه

ج بالقوه آن با هدف کاهش اثر یو استفاده از نتا  ینیآل تمردهیک روش ایشدن روشن يبرار، تالش یاخ يهاسال

کـاهش اثـرات    يتـازگی بـرا  ها که بهن روشیاز ا یکیمورد مطالعه قرار گرفته است.  یعیاس وسیآن در مق یمنف

ـ یدار است که ترکنده نظامیش فزایذکر شده است، آرا ینات مسدود و تصادفیتمر یمنف مسـدود،   يهـا از روش یب

ش یافـزا  ینیدر جلسات تمر یجیزان تداخل به صورت تدریم ینیوه تمرین شیباشد. در ایم یو تصادف يارهیزنج

و  ياددارینده بر اکتساب، یو فزا یمسدود، تصادف ینیتمر يهااثر روش ی) به بررس2007ل (یپورتر و مگ .ابدییم

ج نشـان داد  یپرداختنـد. نتـا   1.98متـر و  1.37متـر،  0.9مختلـف   يهـا انتقال مهارت پرتاب توپ گلف در فاصـله 

 ياجرا ينده) دارایبردند (گروه فزا یرا باال م يانهیتداخل زم یجین به صورت تدریکه در طول تمر ییهایآزمودن

بـا   )2008ل (یو مسدود بودند. پورتر و مگ یتصادف ینیتمر يهاو انتقال نسبت به گروه يادداریدر آزمون  يبهتر

ان دوره یو انتقال مهارت بسـکتبال در دانشـجو   يادداریبر اکتساب،  يانهیمختلف تداخل زم يهااثر روش یبررس

ش دادنـد  ین افزایرا در طول جلسات تمر يانهیتداخل زم یجیکه به صورت تدر یمشاهده کرد گروه یکارشناس

 يل برتـر یـ هـا دل و مسدود داشـتند.  آن  یتصادف يهاسه با گروهیدر مقا يادداریدر آزمون انتقال و  يبهتر ياجرا

  ه کردند.یان شده است توجی) ب2004( یو ل یه نقطه چالش که توسط گاداگنولینده را با ارائه فرضیگروه فزا
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 یقاتیتحق ی)، ط2004 ،یو ل یزان چالش (گاداگنولیه میگرفتن فرضنظر)، با در2008ل (ین اساس پورتر و مگیبر ا

د انجام دادند، مشاهده کردند شکل یک مهارت جدی يادداریبر اکتساب و  يانهیتداخل زمکه در مورد اثر 

نسبت به دو روش  یشتر مهارت حرکتیب يریادگیمنجر به  یشین افزایبا عنوان تمر ینیتمر يزیراز برنامه يدیجد

 یجیش منظم و تدریرا افزا یشین افزای) تمر2008ل (یشود. پورتر و مگیم یمسدود و تصادف ینیتمر يزیربرنامه

  ان یب یو تصادف يارهیمسدود و زنج ینیاز سه روش تمر یبیتر، ترک، و به زبان سادهيانهیزان تداخل زمیدر م

 یرنده را درسطح مناسبیادگین یمنظم در طول تمر يهاچالشجاد ی) معتقد بودند ا2004( یو ل یکنند. گاداگنولیم

زان یه مین طبق فرضیشود. همچنیم یآزمودن يبرا يریادگینه یط بهیبه خلق مح دهد که منجریاز اجرا قرار م

 يدشوار یابد، ولییف کاهش میتکل 1يکارکرد يشود، دشوارین ماهرتر میطور که فرد در طول تمرچالش، همان

 يکارکرد يهايی که به طور مناسب در سطح دشواریهایکه آزمودن ین معنیماند. به ایف ثابت میتکل 2یاسم

ن یتمر يکند، سطوح دشواریر مییطور که سطوح مهارت تغن اساس همانیر هستند بر این درگیتمر يهاطیمح

تر مشکل ياندهیرد، به طور فزایگیاز مهارت قرار م يرنده در سطح باالتریادگیکه  ین چالش وقتیکند. ایر مییتغ

رنده با سطح چالش یادگیمواجه کردن  يهااز روش یکیتواند یم يانهیتداخل زم یجیش تدریخواهد شد. افزا

ات یدر ادب یتازگکه به ینیتمر يهاشیاز آرا یکیف شود. یتکل يریادگیت منجر به توسعه یمناسب باشد و در نها

 يانهیتداخل زم یجیش تدریباشد که به افزایدار منده نظامیفزا يانهیعنوان شده است تداخل زم یحرکت يریادگی

ن صورت گرفته، یش تمرینه از آراین زمیدر ا یکم يهانکه پژوهشین اشاره دارد. با توجه به ایدر طول تمر

بسکتبال)  يهاسه مهارت متفاوت (پاس يدر اجرا يانهین نوع تداخل زمیا یمحققان تالش کردند به بررس

ن یهمچن .نمایندسه یمقا یمسدود و تصادف ینیتمر يهاشیرا با آرا ینیتمر شین آرایا یزان اثربخشیپرداخته و م

قات یکه در تحق ه) پرداخت2004( یو ل ی) و گاداگنول1990هال ( ل ویمگ يهاینیبشیپ یپژوهش حاضر به بررس

ن به وجود یو روش تمر فیتکلکه فرد در  یراتییبه تغ يانهیزم بت اثر تداخلیا غیور ـان دادند حضــخود نش

   .دارد یبستگ آوردیم

  

  یشناسروش

  ها آزمودنی

دست پسر راست انآموزدانش) از 04/14±75/0نفر (با میانگین و انحراف معیار سن  45هاي این تحقیق  آزمودنی

به گونه سابقه آشنایی با تمرینات ورزش بسکتبال نداشتند و وان بودند که هیچیشهرستان مر ییراهنمامقطع 

  در این تحقیق شرکت کردند.  کتبی)نامه صورت داوطلبانه (با اخذ رضایت

                                                
1. Functional task difficulty 
2. Nominal task difficulty  
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  ابزار گردآوري اطالعات

زان یم يریگش با اندازهیدر آزما یدهازیامتعنوان ابزار گردآوري اطالعات استفاده شد. بسکتبال به پاسآزمون  از

ها ش، هدف پاسین آزمایدر هر کوشش و هدف) انجام شد. در ا یواقع ين اجرایمطلق (اختالف مطلق ب يخطا

 يرو ی(در مرحله اکتساب) از آزمودن يمتر 4از هم بود که در فاصله  يمتریسانت 10با فاصله  یخط افق 20

 يشده بودند، به طور يگذارنمره -9+ تا 9ن از نمره ییب از باال به پایحسب ترتها بروار رسم شده بودند. خطید

ن از ییتا صفر و در ادامه در قسمت پا 8مرات تعلق گرفت و سپس ن 9از ین دو خط باال امتین فاصله بیکه به آخر

توپ مورد استفاده از نوع چرمی مورد تأیید فدراسیون ). 2008ل، یشده بودند (پورتر و مگ يگذارنمره -9صفر تا 

  بود. 1المللی بسکتبال (مونتن، جی، ایکس هفت)بین

  

  روش اجرا

مختلف بسکتبال  يهااجراي مهارت پاس صحیحشیوه ، در یک جلسه توجیهی از هر گونه مداخله پژوهشیپیش 

توسط یک مربی کارآزموده و ماهر توضیح  از پهلو) یدستکیو ج:  يانهیس یدستسر، ب: دو يباال یدست(الف: دو

با توجه به  ها نیز توسط یکی از محققان توضیح داده شد.دهی به عملکرد آنو سپس نمایش داده شد. نحوه امتیاز

ها و متفاوت است، اما تعداد کوشش یهستند برنامه حرکت یساختار متفاوت يدارا ها)مهارت (پاسن سه ینکه ایا

 يمتر 4ها موظف بودند در پشت خط آزمودنی .کسان بودیها تمام پاس يمتر در مرحله اکتساب) برا 4فاصله (

از صفر، اقدام به پرتاب توپ یامتوار بایستند و بدون اینکه توپ را زمین بزنند به قصد برخورد توپ به منطقه ید

آزمون در بر طبق نمرات پیش هاآزمودنیآزمون به عمل آمد و پیش یهیوار کنند. در پایان جلسه توجیبه سمت د

ها و در ک از پاسیپرتاب را در هر 27کننده هر شرکت سازي شدند.همسان )=15n1=n2=n3گروه ( سه

 27داد. گروه مسدود یانجام م ژه گروه خودیط ویدر شرا تکرار) 9جلسه (هر جلسه  9 یکوشش ط 81مجموع 

به اتمام  جت یکوشش آخر را در موقع 27ت ب و یکوشش دوم را در موقع 27و سپس الف کوشش را در حالت 

 28 يهاکوشش در هر پاس)، کوشش 9را به صورت مسدود ( 27تا  1 يهادار کوششنده نظامیرساند. گروه فزا

 یبه صورت تصادف يدر هر سه پاس را با تعداد مساو 81تا  55 يهاو کوشش يارهیرا به صورت زنج 54تا 

ساعت  24از هر سه پاس انجام داد. پس از  یها را به صورت تصادفتمام کوشش یانجام دادند. گروه تصادف

سر،  يباال یپاس دودست 2(ابتدا  2کوچک يهاش قالبیکوشش (از هر پاس) با آرا 4ها ی، آزمودنيادداریآزمون 

شود. حائز یکوشش تکرار م 12شدن ن الگو تا کاملیپاس پهلو) انجام دادند. ا 2و  يانهیس یپاس دودست 2

                                                
1. Monten, GX7 
2. Mini-blocked schedule 
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شود) به عمل آمد. در یدار نمنده نظامی، مسدود و فزاین تصادفین نوع آزمون به صورت تمریت است که ایاهم

  وار انجام دادند.یاز د يمتر 5کوشش از هر پاس را در فاصله  4ها کنندهآزمون انتقال، شرکت

  

  هاي آماريروش

دار) نده نظامیو فزا ین: مسدود، تصادفیش تمریجلسه) در مرحله اکتساب (آرا 9براي بررسی اثر جلسات تمرین (

تکراري استفاده شد. براي هاي گیريها، از تحلیل واریانس براي اندازهبر اجراي انواع پاس بسکتبال آزمودنی

استفاده شد. در کلیه  طرفهکیانس یل واریتحلهاي یادداري و انتقال از ها در آزمونمقایسه عملکرد آزمودنی

  در نظر گرفته شد. =05/0هاي آماري سطح معناداري آزمون

  

  هایافته

دار در تکلیف پاس نده نظامیو فزا یشرایط مسدود، تصادف کرده درمیانگین عملکرد مراحل آزمون سه گروه تمرین

  نشان داده شده است. 1بسکتبال در شکل 

  

 
  ینیها در طول دوره تمرشرفت عملکرد گروهی. روند پ1شکل 

  

  اکتساب

براي مقایسه اثر جلسات تمرینی قرار گرفتن در گروه  1هاي مکررگیرينتایج تحلیل واریانس را با اندازه 1جدول

جلسه تمرینی،  9دار) در جلسات تمرین (ند نظامیو فزا یهاي سه گروه (مسدود، تصادفها با عاملو اثر متقابل آن

  دهد. کوشش تمرینی) نشان می 9هر جلسه 

                                                
1. Repeated measure ANOVA 
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  ها در مرحله اکتسابعملکرد گروه سهیمقا يمکرر برا يهايریگانس با اندازهیل واریتحل يهاافتهی. 1جدول

  هاشاخص

  منبع تغییرات

مجموع 

  مجذورات

میانگین   درجه آزادي

  مجذورات

  

F 

  

P  

  

  درون آزمودنی

001/0  69/24  917/10  8  334/87  عامل(تمرین) * 

  999/0  243/0  107/0  16  719/1  گروه *آزمون

      442/0  336  528/148  خطا

  096/0  480/2  412/0  1  829/0  گروه  بین آزمودنی

      166/0  42  974/6  خطا

  α=05/0در سطوح  يداریمعن*

اثر گروه و اثـر متقابـل گـروه در جلسـات تمرینـی       دهدکنید، تحلیل نشان میطور که در جدول مشاهده میهمان

نـده  یو فزا یمسـدود، تصـادف   يهاشیکننده در آراهاي تمرینداري بین گروهمعنادار نیست. در نتیجه تفاوت معنی

دار اسـت، زیـرا   دار روي هدف به لحاظ اکتساب مهارت وجود ندارد. در حالی که اثر جلسات تمرینـی معنـا  نظام

  ) از مقدار بحرانی بیشتر است. 69/24به دست آمده ( Fمقدار 

  

  هاي یادداري و انتقال آزمون

ل یتحلهاي یادداري و انتقال را با استفاده از آزمون گروه در آزمون سههاي میانگین عملکرد آزمودنی 2جدول 

  دهد.نشان می طرفهکیانس یوار

  و انتقال يادداری يهاها در آزمونسه عملکرد گروهیمقا يطرفه براکیانس یل واریتحل يهاافتهی. 2جدول

 Pمقدار Fمقدار  میانگین مجذورات  درجات آزادي  مجموع مجذورات  منبع تغیرات  آزمون ها

  

  يادداری

  

001/0  8.681  2.358  2  4.716  ین گروهیب * 

     0.279 42 11.405  یدرون گروه

 44 16.121  کل

  

  انتقال

007/0*  524/5  2.141  2  4.297  ین گروهیب  

  0.389  42  16.325  یدرون گروه

 44 17.915  جمع

  α=05/0در سطوح  يداریمعن*

   

داري میانگین امتیازهاي یادداري و انتقال در هر سه گروه اختالف معنیدهد، بین نشان می 2طور که جدولهمان

ها تفاوت وجود دارد از آزمون هک از گروین کدامینکه مشخص شود بیب، به منظور این ترتیبدوجود دارد. 
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 ینده عملکرد بهتري نسبت به دو گروه مسدود و تصادفین گروه فزاین بیکه در ا شداستفاده  LCD یبیتعق

  .3جدولداشت. 

  و انتقال يادداری يهاآزمونها در سه عملکرد گروهیمقا يبرا LCDیبیآزمون تعق. 3جدول

  تصادفی  فزاینده نظام دار  مسدود  گروه ها  

  

  يادداری

  ------   ------   -----   مسدود

000/0  دارنده نظامیفزا *  ------   ------  

037/0  یتصادف * *040/0   ------  

  

  انتقال

  -----   -----   -----   مسدود

  -----   -----   002/0*  دارنده نظامیفزا

  -----   015/0*  012/0*  یتصادف

  α=05/0در سطوح  يداریمعن*

  

  يریگجهیبحث و نت

  مرحله اکتساب

مورد مطالعه در مرحله  يهان گروهیب يداریق مالحظه شد، تفاوت معنیتحق يهاافتهیطور که در بخش همان

) و 1983ل (یو مگ ی)، ک1986ل (ی)، گود و مگ1979ا و مورگان (یش يهاافتهیج با ین نتایاکتساب مشاهده نشد. ا

گر، ید يرا در مرحله اکتساب مشاهده نکردند. از سو يانهیز اثرات تداخل زمیها ن) همسو بود. آن1383( یلطف

 )2001ا (یمار) و 1992و همکاران ( ی)، بورتول1991زبرگ (یو ر ی)، ل1986( لیگود و مگ يهاافتهیج با ین نتایا

 یرا در جلسات مختلف مرحله اکتساب مشاهده کردند. لطف يانهیر تداخل زمیها تأثنداشت، چرا که آن یخوانهم

اظهار کرد که  یبدنت یان تربیمهارت پرتاب بسکتبال در دانشجو يریادگیبر  يانهیاثر تداخل زم ی) با بررس1383(

  از است.ین ینات قابل توجهیبه تمر يانهیبروز اثر تداخل زم ي، برایدانیف میت تکالیبا توجه به جذاب

  .ف و سطح تجربه فرد داشته باشندیت تکلیبه ماه يادیز یوابستگ ینیرهاي تمرین متغیرسد ایبه نظر م

  

  يادداریمرحله 

که  يوجود دارد. به طور يداریاختالف معن ینیتمر يهاشین آرایب آزمون یادداري نشان داد ج مربوط بهینتا

گر، گروه یبه عبارت دن عملکرد را از خود نشان دادند. یترفین و گروه مسدود ضعینده بهتریگروه تداخل فزا

ج ین نتاینسبت به گروه مسدود داشتند. همچن يعملکرد بهتر يادداریدر مرحله  یدار و تصادفنده نظامیفزا

 یب روش مسدود و تصادفیت ترکیدهنده اهمنشان ینده به گروه تصادفیگروه فزا يپژوهش حاضر مبنی بر برتر

 یخوان) هم2007ج پورتر (یج به دست آمده با نتاین است. نتایها در مرحله تمرن روشیا يهاتیو استفاده از مز
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ج به ییافته اخیر از نتا مشاهده نمودند. ياددارینده در پرتاب گلف را در آزمون یگروه فزا يز برتریها ندارد، آن

دار را نسبت به دو گروه نده نظامیگروه فزا يز برتریکند. آنها ن) حمایت می2008ل (یدست آمده پورتر و مگ

در  یکه آزمودن یکم يهاچالش ان ارشد مشاهده کردند.یان دانشجویدر پاس بسکتبال در م یمسدود و تصادف

از اجرا قرار  یرنده را درسطح مناسبیادگیشود، یها مواجه م(تداخل کم) با آنش مسدود ین با آرایرـتم يابتدا

دگاه یاز د يادداریق در ین تحقیج اینتا شود.یم یآزمودن يبرا ينه عملکردیط بهیدهد که منجر به خلق محیم

طرح عمل که  يبازساز يهاهیخالف نظره برین نظریکنند. ایت می) حما1994ا و گراف (یش 1گسترپس يبازدار

ق گروه مسدود ین تحقیکنند. لذا در اید میتأک ین قالبیاشاره دارند بر مضرات تمر ین تصادفیتمر يبه سودمند

 ) تداخل2008ل و پورتر (یبوده است. علت آن با توجه به نظر مگ ياددارین عملکرد در مرحله یترنییپا يدارا

 یو بخش ینات تصادفیگر، چون در تمرید يک مهارت است. از سوی یدر پ ین پین مسدود در تمریاز تمر یناش

رساند، یبه اتمام نم ين هر مهارت را قبل از شروع مهارت بعدیدار، فرد در جلسات تمرنده نظامینات فزایاز تمر

 یبرنامه حرکت يادداریدر مرحله  يانهیمق تداخل زین تحقیگستر نخواهد شد. در اپس يدچار مضرات بازدار

دارد.  یخوان) هم1990ل و هال (ی) و مگ1985و  1983ل (یو مگ یطرح عمل ل يه بازسازیمشاهده شد که با نظر

 يهاز نشان داد. با توجه به تفاوتین يادداریخود را در مرحله  يدار بود که برترنده نظامین گروه فزایدر واقع ا

ر یش در سطح تأثین دو آرایرسد ای، به نظر ميادداریبا گروه مسدود در  ینده و تصادفیفزا يهادار گروهیمعن

در  یشنهاد کردند که پردازش شناختیه خود پی) در نظر2004( یو ل یبرند. گاداگنولیاز تداخل سود م یمشابه

رنده با یادگین و سطح یت تمریف، موقعیت تکلین دارد. ماهیدوره تمر يریپذزان چالشیبه م ین بستگیطول تمر

 ین تصادفیمثال، تمر ين شود. براییتع ینیتمر يهازان چالش موجود در کوششیـکنند تا میل مـم تعامـه

ن یا گردد.یم يشتریب يریادگین دلیل منجر به ین مسدود دارد و به همیشتري نسبت به تمریب يریپذچالش

 يریادگی ين برایوجود دارد که، از آن به بعد، چالش موجود در تمر یک نقطه بحرانیکند که یچارچوب عنوان م

  ف باشد.یتکل يازهاید متناسب با سطح تجربه فرد و نین بایتمر يریپذب، چالشین ترتید نخواهد بود. به همیمف

  

  مرحله انتقال

ل آزمون انتقال یج تحلیشده انجام گرفت. نتانیاي متفاوت با فاصله تمرف انتقال در فاصلهیق، تکلین تحقیدر ا

ن و گروه ینده  بهتریکه گروه فزا يبه طور ،وجود دارد يدارین اختالف معنیتمر يهان روشینشان داد که ب

ج، ین نتاینسبت به گروه مسدود در ا یگروه تصادف ين عملکرد را از خود نشان دادند. برتریترفیمسدود ضع

 کند. از آنجاید میی) تأ1385ان، ی؛ فوالد1383، یارائه شده است (سهراب یقات قبلیرا که در گزارش تحق ییهاافتهی

 يهاافتهین رو یمختلف مشاهده شد، از ا یحرکت يهارو استفاده از برنامهیپ يانهیق، اثرات تداخل زمیکه در تحق

                                                
1. Retroactive interference 
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گروه  يبرتر د.کنیت می) حما1990ل و هال (ی) و مگ1983ل (یو مگ یطرح عمل ل يسازه بازیق از نظرین تحقیا

 يادداریق حاضر است که در آزمون انتقال و یتوجه تحقج جالبیو مسدود از نتا یدار بر گروه تصادفنده نظامیفزا

ها افتهین یبهتر شد. ا يریادگیموجب  يانهیتداخل زم یجیش تدرین تحت افزایکه تمر ین معنیمشاهده شد. بد

افت یدر ياآن را تا اندازه يکند، الگوین میش مسدود تمریکه فرد در ابتدا مهارت را با آرا یدهد، هنگامینشان م

شود که یم يریادگی يهاشتر منجر به عملکرد بهتر در آزمونیش تداخل بیدادن به آن با آراکند و سپس با  ادامهمی

نکه سود یدهند که بدون اینشان مج مهم هستند، چون ین نتایهمسو است. ا يانهیتداخل زم يهاهیبا فرض

  به وجود  ین تصادفیبا تمر یعی، که به صورت طب1م، احتمال کاهش اجرایمدت را از دست بدهبلند يریادگی

که  یفیتکال يشده برايزیرشات برنامهیاز آزما یج ناشیکاربرد نتا ين برایج همچنین نتایشود. اید، کمتر میآیم

 ت است. یوجود دارد حائز اهم زیروزمره ن يهاتیدر فعال

ش یها عنوان کردند با افزا) همسو بود. آن2008( لی) و پورتر و مگ2007( لیقات پورتر و مگیج تحقیها با نتاافتهی

 يهاآزمودن يط بهتري را برایتوان شرایف ضربه گلف و پاس بسکتبال، میدر تکال يانهیتداخل زم یجیتدر

ن مسدود یشوند تمریکه با حرکت آشنا م یهنگام يافراد مبتد يعنوان کردند بران یجاد کرد. همچنیا يمبتد

ش یمناسب آن هستند. افزا يهانشانه ییو شناسا يادیبن يجاد الگویکنندگان در حال امؤثرتر است، چرا که شرکت

(تداخل  ی(تداخل متوسط) و تصادف يارهیش زنجین مسدود و متعاقباًٌ با آرایکه با تمر يانهیتداخل زم یجیتدر

، 1994جورك، ). ه نقطه چالشیفرضکند (با توجه به یجاد میرنده ایادگی يآل برادهیطی ایشود، محیجاد میباال) ا

تر شدن عیچالش، منجر به سر یجیش تدریافزا نکهیبرا یی مبنیهاهیبه ارائه فرض 2004، یو ل یو گاداگنول 1999

ن یمنظم در طول تمر يهاشود، ارائه کردند. چالشین تداخل میاز ا یسه با مقدار ثابتیدر مقا يریادگیرفتن و باال

شود. یم یآزمودن يبرا يریادگینه یط بهیدهد که منجر به خلق محیاز اجرا قرار م یرنده را درسطح مناسبیادگی

تر خواهد شد. مشکل ياندهیفزا رد، به طوریگیاز مهارت قرار م يرنده در سطح باالتریادگی ین چالش وقتیا

رنده با سطح چالش مناسب باشد و یادگیمواجه کردن  يهااز روش یکیتواند یم يانهیتداخل زم یجیش تدریافزا

هاي تمرین مسدود، توان گفت که تمام آرایشف شود. به طور کلی مییتکل يریادگیت منجر به توسعه یدر نها

استفاده در این تحقیق، موجب بهبود و پیشرفت مهارت حرکتی افراد مورد مطالعه دار مورد تصادفی و فزاینده نظام

دار بیشتر از بقیه بوده است. اگر چه تحقیقات اندکی در زمینه این نوع شد که در این بین تأثیر آرایش فزاینده نظام

وش تمرینی به دلیل ترکیب رسد استفاده از این ردار) صورت گرفته، به نظر میاز آرایش تمرین (فزاینده نظام

 هاي هر دو روش بخصوص در افراد مبتدي سودمند باشد.مندي از سودمنديهاي مسدود و تصادفی و بهرهروش

 شود، یادگیرنده را در(تداخل کم) ایجاد می هاي کمی که براي آزمودنی در ابتداي تمرین با آرایش مسدودچالش

شود. با افزایش ر به خلق محیط بهینه عملکردي براي آزمودنی میدهد که منجسطح مناسبی از اجرا قرار می

                                                
1. Performance decrement 
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محیط  ،شود(تداخل باال) ایجاد می (تداخل متوسط) و تصادفی ايچالش آزمودنی که متعاقباًٌ با آرایش زنجیره

باالتري از شود. این چالش وقتی که یادگیرنده در سطح میایجاد هاي ارائه شده ل یادگیري بر اساس فرضیهآهاید

اي در طول تمرین افزایش تدریجی تداخل زمینه .تر خواهد شداي مشکلگیرد، به طور فزایندهمهارت قرار می

ریزي منجر به ایجاد محیط چنین برنامه .مدتر شدن توانایی پردازش اطالعات آزمودنی خواهد شدآمنجر به کار

هاي تواند یکی از روشاي مییش تدریجی تداخل زمینهشود. افزامی پاس بسکتبالمهارت  يبهینه براي یادگیر

  مواجه کردن یادگیرنده با سطح چالش مناسب باشد و در نهایت منجر به توسعه یادگیري تکلیف شود.

 يد دارد، دارایتأک ینیتمر يرهایف و متغیرنده، تکلیادگین یده بیچیبر ارتباط پ یو ل یدگاه گاداگنولیهر چند د

 يندهایک از فرایقاً کدامیدگاه کامالً مشخص نکرده است که دقین دی، اینیز هست. از طرف ییهاتیمحدود

شود یت پیشنهاد میکنند. در نهایر میین تغیندها چگونه در طول تمرین فرایشوند و ایده میبه چالش کش یشناخت

 یسن يها، گروهینیمرت يها، تعداد کوششیشگاهیف آزمایهمچون تکال يد بر مواردیق حاضر با تأکیتحق

ش یر آراییرنده با سطح چالش مناسب، تغیادگیکردن هاي مواجهاز روش یکین بانوان انجام شود. یمختلف و در ب

ه نقطه چالش را آزمون ی، همچون بازخورد، فرضيریادگیگر یتوان با مباحث دیرسد مین است، اما به نظر میتمر

  کرد. 

  

  منابع
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