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تأثیر سه نوع محیط تمرینی (رقابتی، غیررقابتی و ترکیبی) بر اکتساب و 

  هاي باز و بستهیادداري مهارت
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        23/8/91تاریخ پذیرش مقاله:                                                                                                                                                                             24/4/90تاریخ دریافت مقاله: 

  

 
  چکیده

هاي مختلف تمرینی، نوع مهارت و تعامل این دو بر عملکرد در مراحل هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر محیط

هاي باز و بسته بود. جامعه آماري همه دانشجویان ساکن در کوي دانشگاه تهران در اکتساب و یادداري مهارت

اي در نفري به صورت در دسترس از بین افرادي که هیچ سابقه 60اي بوده است. نمونه 89- 88سال تحصیلی 

(غیررقابتی، گروه ده نفره   6آزمون در براساس پیشها  آزمودنی .هاي بدمینتون نداشتند برگزیده شدندمهارت

شده به هاي تعریفحیطگروه تمرینات خود را در م ششهاي هر آزمودنی .سازي شدندهمسان رقابتی و ترکیبی)

هاي سرویس بلند بدمینتون براي در این تحقیق از آزمون انجام دادند. کوشش 40جلسه و هر جلسه 10مدت 

ها در مراحل گیري مهارت بسته استفاده شد. امتیازات آزمودنیگیري مهارت باز و از آزمون تاس براي اندازهاندازه

هاي میانگین و انحراف معیار و به شد. از آمار توصیفی براي تعیین شاخصضربه محاسآزمون از میانگین امتیاز ده

 tگیري مکرر و آزمون طرفه و تحلیل واریانس با اندازهبراي دستیابی به اهداف تحقیق از آزمون تحلیل واریانس دو

هاي تمرینی محیطگیري مکرر نشان داد تمرین در هریک از مستقل استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس با اندازه

). همچنین >05/0p(شود هاي مذکور در سطوحی متفاوت میموجب افزایش اکتساب و یادداري هریک از مهارت

نتایج تحلیل واریانس عاملی نشان داد که دو عامل مهارت و شرایط محیطی در هر دو مرحله اکتساب و یادداري 

عالوه، تمرین هریک از بود. به) >05/0p(دار یط تمرینی معنیها در تعامل با محدار، اما  هریک از مهارتغیرمعنی

 ها در محیطی واحد داراي سطوحی متفاوت از اکتساب و یادداري بود.مهارت

  اکتساب، یادداري، محیط تمرین، مهارت باز و بسته. :واژگان کلیدي
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  مقدمه

سازد خود را با ود زنده را قادر میتوانایی یادگیري براي موجود زنده امري حیاتی است، زیرا یادگیري موج

متأثر  هر فرد نیز را و یادگیرياج ).2هاي خود سود ببرد (اي از محیط سازگار کند و از تجربههاي ویژهجنبه

اتومیکی، فیزیولوژیکی، آن ، . عوامل فردي مشتمل بر عوامل رشدياستتکلیف و  فرد، محیط تعامل از

گیري الگوي حرکتی و درجات  هاي اجرا، شکل نیازمنديشامل لیف عوامل تک ،حرکتی-ادراکی مکانیکی و

و زمینه محیطی  یهاي آموزش انگیزش، راهبرد، فرصت تمرین، تشویقة دربرگیرند یمحیط عوامل و آزادي

شود منجر به اجرا و یادگیري بهتر میاست که عوامل فردي، تکلیف و محیط  متناسب تعامل بنابراین، است.

)13( . 

تري دارند. براي مثال تشویق عامل ایجاد عوامل محیطی مؤثر بر اجرا و یادگیري برخی نقش مهماز بین 

). 13(  تري در اجرا و یادگیري داشته باشدمتفاوت انگیزشی است و ممکن است نقش پررنگهاي محیط

اي که ویژه در جامعهسازد، بهکند، زیرا نتایج آن نیازهاي متنوع فرد را برآورده میمشوق عمل می رقابت چون

ت که طی آن مقایسه شوند. رقابت فرآیندي اسهایی است که پیروز میکنندهتمجید از رقابت اساس آن

کم یک شخص دیگر، که از مقیاس مقایسه با برخی از استانداردها و با حضور دست عملکرد یک شخص

 ). 5پذیرد (یفرایند مقایسه را ارزیابی کند، انجام م تواندآگاهی دارد و می

بندي پذیر بودن محیط حرکات مبنایی براي طبقهبینیمحیط بر یادگیري تکالیف حرکتی مؤثر است، پیش

هاي باز، مهارتهایی شود. مهارتهاي باز و بسته میآورد که شامل مهارتهاي حرکتی به وجود میمهارت

بینی تواند از قبل محیط را پیشجراکننده نمیها دائماً در حال تغییر است. به طوري که اهستند که محیط آن

اي بستگی دارد که اجراکننده هاي باز به دامنهرسد موفقیت در مهارتر میـانند پاس فوتبال. به نظـکند، م

سرعت انجام شود. از طرف دیگر، هایی باید بهتواند حرکت را با تغییرات محیطی تطبیق دهد. چنین تطبیقمی

پذیر است، زیرا محیط کامالً ثابت است، بینیها پیشهایی هستند که محیط انجام آنهارتهاي بسته ممهارت

  ).7( مانند تیراندازي با کمان

 هااي را با درنظرگرفتن دو ویژگی عمومی تمام مهارتخصیصه)، در این زمینه، دیدگاه تک1987( جنتایل

 کند وکه شخص مهارت را در آن اجرا  می 1محیطی اند از بافت یا شرایطگسترش داد. این دو ویژگی عبارت

 هاي باز و بسته) نیز تمایز دیگري را بین مهارت1975( ).  فارل7کند (که مهارت را توصیف می 2نقش عمل

 هاي بسته بههاي باز به سازگاري سریع با تغییرات محیطی نیازمندند، در حالی که مهارتکند. مهارتذکر می

 بارهشوند. این واقعیت سؤال اساسی را دربینی اجرا میدست در محیطی قابل پیشیکنواخت و شیوه یک

 ول اجرا و یادگیري در این دو نوعکند که آیا اصچگونگی یاددادن و یادگرفتن این دو نوع مهارت مطرح می

  ).2دهد که پاسخ این سؤاالت مثبت است (مهارت متفاوت است؟ شواهد نشان می

                                            
1 Environmental context 
2 Function of the action 
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 یکارگیري منابع متفاوت اطالعاتهاي متفاوت به دلیل بههاي باز و بسته در ارتباط با محیطیادگیري مهارت

هاي باز و بسته گوید که مهارت) می1972). جنتایل (24برانگیز است (هاي بیرونی و درونی) چالش(گیرنده

و بسته متفاوت است و  هاي بازهاي متفاوت براي مهارتباید متفاوت تمرین شوند، زیرا یادگیري در محیط

هاي ). در زمینۀ تأثیر محیط7ها متفاوت است (شدن اطالعات با هریک از این محیطاین به دلیل فراهم

) به این نتیجه رسیدند که  اکتساب و 2007هاي باز و بسته، موحدي و همکاران (متفاوت بر یادگیري مهارت

). اما ون هاو 18ز محیط با سطح انگیزشی پایین است (یادداري مهارت بسته در محیط انگیزشی باال بهتر ا

هاي بسته کمتر تحت تأثیر عوامل محیطی قرار دارند؛ در حالی که ) گزارش کرده است که مهارت2003(

) در بررسی خود به این نتیجه رسیدند که 2008). فارو و همکاران (24هاي باز برعکس است (مهارت

در  )2009( ). هاستی 12ی و شناختی نیازهاي بیشتري دارند (ـیولوژیکاظ فیزـهاي باز هم از لحمهارت

هاي باز و بسته  چنین گزارش کرد که جو آموزان با دستکاري جو رقابتی و تأثیر آن در یادگیري مهارتدانش

در  )2010). دارن (17( شودهاي باز و بسته میآموزان سبب ایجاد اختالل در یادگیري مهارترقابتی براي نو

هاي باز در محیط رقابتی متفاوت با را و یادگیري مهارتـد که اجـهاي خود  به این نتیجه رسییـبررس

 ).10هاي غیررقابتی است (محیط

هاي باز و بسته در مقابل، نتایج تحقیقات مذکور که شرایط محیطی را عاملی مؤثر در یادگیري مهارت  

در بررسی اثر محیط رقابتی بر یادگیري مهارت باز (کشتی) و بسته  )1983(  قلمداد کردند،   پمال و همکاران

). 20ها ندارد (کند که محیط رقابتی تأثیري بر یادگیري این دو دسته از مهارتگونه عنوان می(شیرجه) این

ه هاي باز و بسته  به این نتیج) در بررسی تأثیر محیط بر یادداري مهارت2007همچنین آروینن و همکاران (

 ). 8هاي مختلف وجود ندارد (هاي باز و بسته در محیطرسیدند که تفاوتی در یادداري مهارت

شده درخصوص تأثیر عوامل رقابتی و انگیزشی بر اجرا و مرور تحقیقات نشان داد که نتایج تحقیقات انجام

گیزشی و محیط هاي باز و بسته ضد و نقیض بوده و مشخص نیست که شرایط متفاوت  انیادگیري مهارت

حال تحقیقی که گذارند. همچنین تابهیـماز تأثیر ـاي بسته و بـهرقابتی، چگونه بر اجرا و یادگیري مهارت

(باز و بسته) بررسی کرده باشد انجام نشده است. بنابراین،  زمان عوامل و شرایط رقابتی را بر نوع مهارتهم

(بسته  نوع مهارت (رقابتی، غیررقابتی و ترکیبی)، رینیهاي مختلف تمبررسی تأثیر محیط هدف تحقیق حاضر

 و باز) و تعامل این دو بر عملکرد در مراحل اکتساب و یادداري است و درصدد پاسخ به این سؤال بوده که

هاي باز و بسته یک از شرایط متفاوت محیطی سبب بهبود اجرا و یادگیري هریک از مهارتچگونه و کدام

  شوند؟  می
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  ناسی شروش

هاي ها از روش براي تحلیل داده شد.به صورت میدانی انجام  وتجربی است نیمه حاضر از نوع تحقیق

به  1، شامل تحلیل واریانس عاملیو استنباطی، شامل میانگین و انحراف استاندارد، آماري در دو سطح توصیفی

ري مکرر براي ارزیابی روند پیشرفت در گیهمراه آزمون تعقیبی توکی و از آزمون  تحلیل واریانس با اندازه

آزمون، اکتساب و یادداري و آزمون تعقیبی بونفرونی براي تشخیص گروه) بین مرحله پیش 6هر گروه (هر 

استفاده شد. در تمام  16نسخۀ  SPSSافزار ها، استفاده شد. جهت انجام کارهاي آماري از نرممحل تفاوت

  در نظر گرفته شد.  05/0فاي داري آلهاي آماري سطح معنیآزمون

 

  هاآزمودنی

- 88جامعه آماري تحقیق را تمامی دانشجویان پسر مقیم کوي دانشگاه تهران در ترم تابستانی سال تحصیلی   

سال  23بدنی با میانگین سنی دانشجوي پسر غیرتربیت 100تشکیل دادند. نمونه آماري این تحقیق را  89

هیچ سابقۀ آموزشی در زمینۀ بدمینتون نداشتند که داوطلبانه به تحقیق راه  تشکیل دادند که مبتدي بودند و

آمده از آزمون تاس و سرویس بلند بدمینتون در دستها براساس نمرات بهنفر از آن 60یافتند. درنهایت، 

  نفره  قرار گرفتند.گروه ده 6سازي تصادفی در آزمون به شیوه همسانپیش

 

 يگیرهاي اندازهابزار 

  ) 1959آزمون سرویس بلند بدمینتون اسکات و فاکس (اسکات و فرنچ 

متر به موازات  4/2شود. طنابی با ارتفاع گذاري شده اجرا میاین آزمون در زمینی استاندارد و با مناطق نمره  

ري، که بندي نظهاي سرویس و رتبهن نمرهـشود. همبستگی بیرار داده میـمتر از آن ق 4/2تور و در فاصله 

گزارش شده است. پایایی همسانی درونی براي دانشجویان  54/0شده، برابر وسیله سه داور در بازي انجامبه

برآورد شده است. قبل از آزمون باید به آزمودنی فرصت کافی براي تمرین داده شود. به هر  88/0پسر 

وپ را به  شیوه قانونی از باالي تور کند تشود. آزمودنی سعی میکوشش داده می 40آزمودنی امکان اجراي 

هایی که با طناب برخورد کند دوباره زده اي سرویس کند که باالترین نمره را دارد. سرویسبه داخل منطقه

  ).11شود (کوشش در مرحله آزمون محاسبه می 10شود. امتیاز از میانگین می

  آزمون تاس 

ناپذیر جهت، زاویه و سرعت حرکت بینیکه با توجه به پیشکند گیري میرا اندازه این آزمون مهارت تاس  

).  آزمون تاس شامل 15و  11شود (عنوان مهارت باز در نظر گرفته میتوپ حاصل از ضربه تاس، به

از تور  94/3متر  و به فاصله  438/2متر و ارتفاع  267/4بازگشت سرویس از باالي طنابی است که به طول 

متر قرار سانتی 08/5متر و پهناي باند  914/0فت سرویس آزمودنی بین دو مربع با ابعاد قرار دارد. براي دریا

متر از تور قرار دارند. یک بازیکن باتجربه در سرویس  552/2ها به فاصله گیرد که هرکدام از این مربعمی

                                            
1. Factorial ANOVA    
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مت آزمودنی پرتاب گیرد و توپ را به سرود سرویس کوتاه بدمینتون قرار میـدمینتون در نقطه تقاطع فـب

تواند به درستی به آزمودنی برسد و در منطقه بین دو مربع فرود آید. آزمودنی میکند. سرویس باید بهمی

هاي بار اجازه حرکت دارد. هدفسمت موقعیت یا جایگاه مطلوب حرکت کند، اما در هر سرویس فقط یک

متري از هم قرار دارند و در پشت طناب  609/0شده شامل دو خط موازي است که به فاصله گذاريعالمت

شود که از زیر طناب عبور کند یا اي خطا محسوب میاند. ضربهسانتی متر روي سطح کشیده شده 5به پهناي 

اي بفرستد که با آن برخورد نماید. هر منطقه داراي امتیازي است. آزمودنی باید سعی کند توپ را به منطقه

امتیاز  . این مناطق شامل چهار منطقه در پشت طناب و یک منطقه در جلوي آن استبیشترین امتیاز را دارد. 

آزمون مجدد با اختالف یک هفته -کوشش است. پایایی آزمون به روش آزمون 10شامل میانگین امتیاز 

-). در تحقیق حاضر نیز این مقدار به روش آزمون15دست آمد (به 77/0بررسی شد و ضریب همبستگی 

  دست آمد.  به 87/0دد آزمون مج

  روش اجراي کار

سازي انجام شد، و تعیین شش گروه، گروه رقابتی باز در آزمون، که به منظور همسانبا استفاده از پیش

محیطی رقابتی، گروه غیررقابتی باز در محیطی غیررقابتی و گروه ترکیبی باز در محیط ترکیبی، گروه رقابتی 

یررقابتی بسته در محیطی غیررقابتی و گروه ترکیبی بسته در محیط ترکیبی به بسته در محیطی رقابتی، گروه غ

  تمرین پرداختند.

شد و افراد از مجموع امتیازات تمرین در محیط رقابتی به این صورت بود که امتیازهاي افراد ثبت نمی

شد که جاد مییکدیگر و وضعیت خود در گروه آگاهی نداشتند. تمرین در محیط رقابتی به این صورت ای

شد و افراد از مجموع امتیازات یکدیگر و وضعیت خود در گروه آگاهی داشتند و در امتیازهاي افراد ثبت می

شدند. در محیط ترکیبی نیز ابتدا تمرین در محیط غیررقابتی اجرا هر جلسه نفرات اول تا دهم مشخص می

متیازات یکدیگر و وضعیت خود در گروه آگاهی شد و افراد از مجموع اشد و امتیازهاي افراد ثبت نمیمی

شد شد که امتیازهاي افراد ثبت مینداشتند، ولی در پایان هر جلسه تمرینی، تمرین در محیطی رقابتی اجرا می

و افراد از مجموع امتیازات یکدیگر و وضعیت خود در گروه آگاهی داشتند و در هر جلسه نفرات اول تا دهم 

کوشش دیگر در  20کوشش در محیط غیررقابتی و سپس  20ها ابتدا ن گروه آزمودنیشدند. در ایمشخص می

  دادند.محیط رقابتی مانند شرایط آزمون انجام می

شود و در انتهاي همان پنج کوشش افراد از نمره در گروه رقابتی پس از اجراي پنج کوشش نمره افراد ثبت می

شوند. در گروه غیررقابتی بعد از اجراي پنج کوشش به همان آگاه می افراد دیگر و نمره خود و رتبه خود در گروه

اندازه که زمان صرف گزارش عملکرد در گروه رقابتی شده بود به افراد استراحت داده شد. در گروه ترکیبی تا 

فرد دهد و نمره ). سپس فرد پنج کوشش را انجام می5شود (کوشش شماره بیستم مانند گروه غیررقابتی عمل می

شود. سپس شود و رتبه خود فرد و نفرات اول تا دهم به او گزارش میثبت و  وضعیت آن در گروه مشخص می

شود و نفرات اول تا شود و از نمره افراد دیگر مطلع میدهد و نمره او ثبت میفرد دوباره پنج کوشش را انجام می
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روز   10مانند محیط رقابتی،  پس از  در محیطی ه شوند تا چهل کوشش کامل شود.دهم نیز مشخص می

ساعت (دو روز) آزمون یادداري به  48در پایان جلسه دهم آزمون اکتساب به عمل آمد. سپس، بعد از تمرین، 

  ).1عمل آورده شد (

  

  هایافته

فرض آزمون تحلیل ) براي بررسی پیشp>0.05( فرض آزمون موخلیاز تحلیل واریانس عاملی با رعایت پیش

محیط  و باز نتایج آزمون موخلی هاي مکرر استفاده شد. در هر دو مهارت بستهگروهی با اندازهنس درونواریا

دهنده تأیید فرض کرویت تحلیل )  نبود که  نشانp>0/05( داررقابتی، محیط غیررقابتی و محیط ترکیبی  معنی

(جدول  هاي مکرر در مهارت بستهبا اندازههاي مکرر است. نتایج تحلیل واریانس گروهی با اندازهواریانس درون

مچنین در در محیط رقابتی، در محیط غیررقابتی  و ه )p<0.05داري (نشان داد که تفاوت معنی )1

  محیط ترکیبی وجود دارد.

  

  گیري مکرر در مهارت بسته.  تحلیل واریانس با اندازه1جدول  

  

مهارت بسته در  مشخص شد که شده،شده بونفرونی اصالحهاي جفتآزمون مقایسهبا استفاده از در ادامه، و 

آزمون و و پیش )= MD =  ،035/0P 50/3( مون و آزمون اکتسابآزبین مرحله پیشدر گروه رقابتی، 

 p(آزمون و آزمون اکتساب در  گروه غیررقابتی بین مرحله پیش)، = MD = 04/0P,3 /58( آزمون یادداري

آزمون و آزمون و در گروه ترکیبی بین مرحله پیش )p < 0.05( آزمون و آزمون یادداريو پیش )0.05 >

داري وجود دارد که تفاوت معنی )p < 0.05( ون و آزمون یادداريـآزمو پیش )p < 0.05( ابـاکتس

بدمینتون (مهارت بسته) است. همچنین  ها در مهارت سرویسرشد آزمودنیدهنده پیشرفت و روند روبهنشان

مجموع   منبع  محیط

  مربعات

درجه 

  آزادي

میانگین 

  مربعات

 داريمعنی Fضریب 

 

  اثراندازه 
2 ηp  

 -Sphericity  رقابتی
Assumed 

097/25  2  55/12  89/76  001/0  975/0  

Greenhouse-
Geisser  

097/25  03/1  81/23  89/76  011/0  975/0  

 -Sphericity  غیررقابتی
Assumed 

167/7  2  58/3 00/86  001/0  977/0  

Greenhouse-
Geisser 

167/7  00/1  27/6 00/86  007/0  977/0  

 -Sphericity  ترکیبی
Assumed 

68/7  2  84/3 2/221  000/0  991/0  

Greenhouse-
Geisser 

68/7  14/1  30/6 2/221  002/0  991/0  
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 ٤٧

ودار نم .)p > 0.05( داري مشاهده نشدبین آزمون یادداري و اکتساب در هر سه شرایط محیطی تفاوت معنی

  .دهدها را نشان میپیشرفت آزمودنی 1

 

  آزمون، اکتساب و یادداري در سه شرایط محیطی . مقایسه میانگین امتیازات مهارت بسته در مراحل پیش 1نمودار

  

داري در محیط نشان دادکه تفاوت معنی )2در مهارت باز (جدول هاي مکرر نتایج تحلیل واریانس با اندازه

  غیررقابتی  و محیط ترکیبی وجود دارد.  رقابتی، در محیط

  

  گیري مکرر مهارت باز.  تحلیل واریانس با اندازه2جدول

مجموع   منبع  محیط

  مربعات

درجه 

  آزادي

میانگین 

  مربعات

ضریب 

F 

 داريمعنی

 

  اثراندازه 
2 ηp  

 -Sphericity  رقابتی
Assumed 

57/2  2  28/1  33/82  000/0  965/0  

Greenhouse-
Geisser 

57/2  38/1  19/2  33/82  001/0  965/0  

 -Sphericity  غیررقابتی
Assumed 

29/25  2  64/12 18/55  000/0  948/0  

Greenhouse-
Geisser 

29/25  90/1  30/13 18/55  000/0  948/0  

 -Sphericity  ترکیبی
Assumed 

26/9  2  63/4 80/39  000/0  930/0  

Greenhouse-
Geisser 

26/9  59/1  17/8 80/39  005/0  930/0  

 
در  مهارت باز در مشخص شد که شده،شده بونفرونی اصالحهاي جفتآزمون مقایسهدر ادامه، و با استفاده از 

آزمون و آزمون ) و پیش= 87/0MD = ،004/0Pآزمون و آزمون اکتساب (بین مرحله پیشگروه رقابتی، 

 > pآزمون و آزمون اکتساب ()، در گروه غیررقابتی، بین مرحله پیش=06/1MD = ,001/0Pیادداري (

آزمون و آزمون )، و در گروه ترکیبی، بین مرحله پیشp < 0.05( آزمون و آزمون یادداريو پیش )0.05

داري وجود دارد که تفاوت معنی )p < 0.05( ون یادداريـون و آزمـآزمو پیش )p < 0.05اب (ـاکتس

مهارت تاس (مهارت باز) است. همچنین بین  آزمون ها در رشد آزمودنیبهدهنده پیشرفت و روند رونشان
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پیشرفت  2). نمودار p > 0.05داري مشاهده نشد (یادداري و اکتساب در هر سه شرایط محیطی تفاوت معنی

  دهد.ها را نشان میآزمودنی

 

 

  اب و یادداري در سه شرایط محیطیآزمون، اکتس. مقایسه میانگین امتیازات مهارت باز در مراحل پیش2نمودار                     

  

عامل  ،1جدول  نتایجبا توجه به دهد.  نتایج تحلیل واریانس عاملی را در مرحله اکتساب نشان می 3جدول 

تعامل دو  ، امامعنادارغیر مهارت در محله اکتسابعامل  اصلی  ،معنادارغیر محیط در مرحله اکتساباصلی 

ηp بودمعنادار  عامل مهارت و محیط تمرینی
2  = 0/843) ،F(2,54) = 40.384, p < 01(.  

  

  هاي مختلف تمرینی در مرحله اکتساب. تحلیل واریانس عاملی در محیط3جدول 

F Sig  ηp  مربع میانگین  درجه آزادي  مجموع مربعات منابع
2  

  187/0  211/0  72/1  329/0  2  685/0  محیط

  161/0  11/0  87/2  548/0  1  548/0  مهارت

  843/0  00/0  38/40  69/7  2  39/15  محیط ×مهارت

    191  54  85/2  خطا

    60  87/246  کل

  59  16/20  شده کلاصالح

  

گرفته در عامل محیط تمرینی معنی است که تغییرات صورتدار دو عامل در مرحله اکتساب بدینتعامل معنی

رفته در سطوح محیط گوابسته به (تحت تأثیر) سطوح عامل مهارت است. به عبارت دیگر، تغییرات صورت

تمرینی (رقابتی، غیررقابتی و ترکیبی) در هریک از سطوح مهارت (بسته و باز) به شکل متفاوتی رخ داده 

  است. براي پیداکردن این تأثیرات متفاوت دو مرحله زیر انجام شد.
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هاي وضعیتطرفه (انوا) به منظور بررسی اثرات سطوح محیط تمرینی در  ) دو آزمون تحلیل واریانس یک1

ل مهارت (دو وضعیت بسته و باز) انجام شد و از آزمون تعقیبی توکی جهت مقایسه جفت ـمختلف عام

  ها استفاده شد.گروه

هاي مختلف محیط مستقل به منظور بررسی اثرات سطوح مهارت در هریک از وضعیت t) سه آزمون 2

 تمرینی (رقابتی، غیررقابتی و ترکیبی) انجام شد.

عامل مهارت در هر دو سطح نشان داد که نمرات  ) 4راهه (جدول تحلیل واریانس یک زمونآنتایج . 1مرحله 

سطح در هر  سطوح عامل محیط تمرینی جهت مقایسه  ،درنهایت ) است.p < 0.01(دار معنیبسته و باز  

  .انجام شدري تعقیبی توکی در مرحله یادداهاي جفتی با استفاده از آزمون مقایسه باز)،-مهارت (بسته

 
  راهه در مرحله اکتساب. تحلیل واریانس یک4جدول 

مربعات   درجه آزادي  مجموع مربعات    مهارت

  میانگین

F  داريمعنی 

  007/0  93/12  96/2  2  93/5  بین گروه ها  بسته

  229/0  27  37/1  درون گروه ها

  29  30/7  کل

  001/0  81/32  41/5  2  82/10  بین گروه ها  باز

  165/0  27  48/1  گروه هادرون 

  29  30/12  کل

 

در محیط رقابتی در مرحله اکتساب بین مهارت باز و بسته  مستقل نشان داد که tنتایج آزمون  : 2مرحله 

) وجود دارد. در محیط غیررقابتی در مرحله اکتساب بین t(18) = 8/06, p <0.01( داريتفاوت معنی

) وجود دارد. در محیط ترکیبی در مرحله t(18) = -4.29, p <0.01ري (دامعنیمهارت باز و بسته تفاوت 

  ) وجود ندارد.t(18) = 0.59, p >0.05داري (اکتساب بین مهارت باز و بسته تفاوت معنی

ترین اجرا به دهد. بهترین و ضعیفرا در مرحله اکتساب نشان می خالصه نتایج عملیات آماري  3نمودار 

هاي مهارت بسته در محیط رقابتی و گروه مهارت باز در محیط رقابتی است. اما گروه ترتیب مربوط به گروه

  هاي باز و بسته در محیط ترکیبی تقریباً از میانگین یکسانی برخوردارند.مهارت
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سی در مرحله هاي مختلف تمرینی در شش گروه تحت بررهاي باز و بسته در محیط.  منحنی تغییرات میانگین اجراي مهارت3نمودار

  اکتساب

، تمرین مهارت باز در محیط  غیررقابتی داراي باالترین نمره است، اما تمرین 3همچنین مطابق نتایج نمودار 

دهنده تأثیر تعامل مهارت مورد نظر با شرایط مهارت بسته در محیط رقابتی نمره باالتري دارد این خود نشان

 محیطی مختلف است.

عامل   ،5جدول  نتایجبا توجه به دهد.  اریانس عاملی را در مرحله یادداري نشان مینتایج تحلیل و 5جدول   

تعامل دو عامل مهارت و در   ، امامعنادارغیر در مرحله اکتساب ،معنادارغیر محیط در مرحله اکتساباصلی 

ηp بودمعنادار  محیط تمرینی
2 = 0/863) ،F(2,54) = 48.15, p<01(.  

  

  هاي مختلف تمرین در مرحله یادداريواریانس عاملی در محیط . آزمون تحلیل5جدول 

F Sig  ηp  مربع میانگین  درجه آزادي  مجموع مربعات  منابع
2  

  051/0  675/0  404/0  111/0  2  222/0  محیط

  140/0  139/0  43/2  671/0  1  671/0  مهارت

  863/0  00/0  15/47  96/12  2  93/25  محیط ×مهارت

    275/0  54  125/4  خطا

    60  81/265  کل

  59  81/30  اصالح شده کل

 

کردن این تأثیرات مشابه مراحل دار دو عامل در مرحله یادداري، براي پیدادر ادامه و با توجه به تعامل معنی

  مرحله اکتساب اقدام شد.

عامل مهارت در هر دو سطح نشان داد که نمرات  ) 6راهه (جدول تحلیل واریانس یک زمونآنتایج  :1مرحله 

سطح مهارت در هر سطوح عامل محیط تمرینی جهت مقایسه  ،درنهایت .بود(p < 0.01) ر داسته معنیب

  .انجام شد تعقیبی توکی در مرحله یادداري هاي جفتی با استفاده از آزمون مقایسه باز)،-(بسته
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 طرفه در مرحله یادداري. تحلیل واریانس  یک6جدول 

 معنی داري  F  مربعات میانگین  درجه آزادي  مجموع مربعات    مهارت

  001/0*  93/12  75/6  2  51/13  هاگروهبین  بسته

  271/0  27  62/1  هاگروهدرون

  29  13/15  کل

  000/0*  81/32  25/6  2  50/12  هاگروهبین  باز

  275/0  27  50/2  هاگروهدرون

  29  00/15  کل

  

  لف تمرینی در مرحله یادداريهاي مختها در محیط. مقایسه جفتی مهارت7جدول 

 داريسطح معنی هامیانگین تفاوت  هاگروه 2به  2هاي مقایسه نوع مهارت

  

  

  بسته

 001/0  00/3  غیررقابتی  رقابتی

  023/0 58/1  ترکیبی

  001/0  -00/3  رقابتی  غیررقابتی

  036/0  -41/1  ترکیبی

  023/0 -58/1  رقابتی  ترکیبی

  036/0  41/1  غیررقابتی

  

  

  باز

 000/0  -50/2  غیررقابتی  رقابتی

  021/0 -25/1  ترکیبی

  000/0  50/2  رقابتی  غیررقابتی

  0021/0  25/1  ترکیبی

  021/0  -25/1  رقابتی  ترکیبی

 021/0  25/1  غیررقابتی

  

به نتایج آزمون تعقیبی توکی در  مهارت بسته نشان داد که بین هر سه گروه تفاوت معناداري وجود دارد؛ 

که میانگین گروه رقابتی بیشتر از گروه غیررقابتی و ترکیبی و گروه ترکیبی بیشتر از گروه غیررقابتی طوري

داري باالتر از دو گروه دیگر و بود. همچنین در مهارت باز، میانگین امتیازات گروه غیررقابتی به شکل معنی

  گروه ترکیبی بیشتر از گروه رقابتی بود.

مرحله یادداري بین مهارت باز و بسته در محیط رقابتی در  مستقل  نشان داد که tزمون نتایج آ :2مرحله 

وجود دارد. در محیط غیررقابتی در مرحله اکتساب بین  ) t (18) = 5.94, p <0.05( داريتفاوت معنی

ر مرحله وجود دارد. در محیط ترکیبی د) t (18) = -7.58, p <0.05(داري مهارت باز و بسته تفاوت معنی

  وجود ندارد. )t (18) = -1.07, p >0.05(داري اکتساب بین مهارت باز و بسته تفاوت معنی
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هاي مهارت بسته در ترین اجرا به ترتیب مربوط به گروهشود که بهترین و ضعیفمشاهده می 4در نمودار 

و بسته در محیط ترکیبی هاي باز محیط رقابتی و گروه مهارت باز در محیط رقابتی است. اما گروه مهارت

  .تقریباً از میانگین یکسانی برخوردارند

  

  
هاي مختلف تمرینی در شش گروه تحت بررسی در مرحله هاي باز و بسته در محیط. منحنی تغییرات میانگین اجراي مهارت4نمودار 

  یادداري

 

ن داده است. در مرحله اثرات اصلی شرایط محیطی، مهارت و تعامل بین آن دو را نشا 4همچنین نمودار 

اند که یادداري مهارت بسته در محیط رقابتی و مهارت باز در محیط غیررقابتی باالترین نمرات را کسب کرده

  دهنده تأثیر تعامل دو عامل شرایط محیطی و نوع مهارت است. نشان

  

   گیرينتیجه بحث و

گیري مهارت بسته و باز در که بین سطوح اندازهگیري مکرر نشان داد نتایج حاصل از تحلیل واریانس با اندازه

). در ادامه، نتایج حاصل از مقایسه جفتی p <0.05داري وجود دارد (سه محیط مورد بررسی تفاوت معنی

آزمون و اکتساب و بین هاي رقابتی، غیررقابتی و ترکیبی بین مرحله پیشدهد که در گروهبونفرونی نشان می

). اما در سه گروه بین مرحله اکتساب p <0.05داري وجود دارد (اري تفاوت معنیآزمون و یاددمرحله پیش

هاي باز و بسته گیري مهارت). تفاوت در سطوح اندازهp > 0.05داري وجود ندارد (و یادداري تفاوت معنی

انون دار بین مرحله اکتساب و یادداري در سه محیط و دو مهارت، با  قدر سه محیط و عدم تفاوت معنی

خوانی دارد. بر اساس این قانون، تمرین اولیه با پیشرفت زیاد مشخص ) هم1926ی تمرین اسنودي (ـتوان

شود. در این شود. با این حال، پس از پیشرفت سریع، تمرین بیشتر باعث پیشرفتی با میزان کمتر میمی

سیار سریع رشد کردند. اما پس هاي مختلف در جلسات ابتداي دوره تمرین بهاي گروهپژوهش نیز آزمودنی

ها  به یادگیري مورد نظري دست همچنین  همه گروه از آن پیشرفت با شتاب و سرعت کمتري همراه بود.

هاي مذکور متحمل تغییر در توانایی اي آن آمده است. یعنی آزمودنی در گروهیافتند که در تعریف واژه



  یبی) ...تأثیر سه نوع محیط تمرینی (رقابتی، غیررقابتی و ترک

 

 ٥٣

رونده داشت و این رین و تجربه شد که سیري پیشیادگیري براي اجراي یک تکلیف خاص در نتیجه تم

مرور هاي انگیزشی مختلف به). بنابراین، تمرین در محیط18( دادپیشرفت حالت پایداري را هم نشان می

  زمان باعث پیشرفت در اکتساب تکلیف شده است.  

داري مهارت تأثیر معنی  هاي تحقیق در مرحله اکتساب و یادداري نشان داد که دو عامل اصلی  محیط ویافته

و  3هاي باز و بسته ندارند، در حالی که تعامل  این دو بر عملکرد معنادار است (نمودار بر عملکرد مهارت

کند که  مهارت و محیط تمرین وابستگی زیادي به یکدیگر دارند و چنانچه ) اظهار می1998). مگیل (4

). همسو با 7ود، اجرا در همان مرحله بهتر خواهد بود (مهارتی در محیط مشابه با شرایط آزمون تمرین ش

) به این نتیجه رسیدند که مهارت و محیط در تعامل با یکدیگر بر 2008نتایج تحقیق حاضر، فارو و همکاران (

) در بررسی اثر افزایش و کاهش 1991). همچنین ادیسون و همکاران (12یادگیري مهارت تأثیر دارند (

کنند که مهارت و محیط در تعامل هاي باز و بسته به این نکته اشاره میر یادگیري مهارتهاي محیطی بمتغیر

) است که 2003). نتایج تحقیق حاضر در تضاد با تحقیق ون هاو (23گذارند (با یکدیگر بر یادگیري تأثیر می

احتمالی تفاوت تحقیق ). دلیل 24بیان کرده مهارت و محیط در تعامل با یکدیگر بر یادگیري مؤثر نیستند (

ها در محیط با سطوح مختلف انگیزشی مورد بررسی حاضر و تحقیق لیو این است که در تحقیق لیو مهارت

  قرار نگرفته است.

دهد که در مرحله اکتساب و یادداري در مهارت باز و نشان می همچنین نتایج حاصل از آزمون تعقیبی توکی

داري وجود دارد. البته بین ابتی و محیط رقابتی و ترکیبی اختالف معنیهاي رقابتی و غیررقبسته  بین محیط

دار نیست، در حالی که در محیط غیررقابتی و ترکیبی در مرحله اکتساب در مهارت بسته اختالف معنی

دار است. همچنین در مرحله یادداري بین محیط غیررقابتی و ترکیبی در مهارت باز و بسته مهارت باز معنی

وارونه هرچه سطح انگیختگی مهارتی بیشتر باشد، اجرا  Uداري وجود دارد.  با توجه به اصل ف معنیاختال

هاي بسته نیاز به هاي انگیزشی کمتري است. مهارتدر آن مهارت بهتر از زمانی است که محیط داراي محرك

). همچنین، به دلیل 12( گیري و پیچیدگی شناختی کمتري دارندفعالیت، شدت، تالش، ضربان قلب، تصمیم

گیري بودن عناصر حرکتی، مراحل یادگیري کمتر، سادگی بیشتر، نیازهاي اجرایی کمتر و الگوي شکلکم

الشعاع تداخل حاصل از افزایش پردازش عالوه کمتر تحت) به18پذیرند؛ (بینی)، ساده و پیش2راحت (

وارونه هرچه انگیزش در این شرایط بیشتر باشد  U گیرند. بنابراین با توجه به اصلعوامل شناختی قرار می

دهندة در اختیار بودن بخش زیادي از ظرفیت توجه و منابع پردازش اجرا بهتر خواهد بود. این خود نشان

هاي بسته است. هاي بیشتري از یادگیري در مهارتاطالعات در موقع انگیزش باال براي تخصیص به جنبه

توان به تحقیقات موحدي ب و یادداري بیشتر است. همسو با پژوهش حاضر، میدهنده اکتسااین امر نشان

) در سرویس بدمینتون 1997) و کر (1993)،  چِن  (2005) در مهارت پرتاب آزاد بسکتبال و شپرد (2007(

ذکر این )، که به 2001( هاي تحقیقی نوتبام). از منظر دیگر نتایج این تحقیق با یافته16،21،18،9اشاره کرد (

-پردازد که سطح باالي انگیختگی شناختی و فیزیولوژیکی موجب کاهش پایداري اجرا در آزموننکته می
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گوید محیط رقابتی تأثیر ) می1983). همچنین پمال (19خوان است (شود، همگرفتن با انگشتان دست نمی

  ). 20دهد (روانی نسبت می هاي بسته دارد و این تأثیر را به عوامل فشارمنفی بر یادگیري مهارت

هاي باز، اجرا به دالیلی ازجمله توان گفت که  با افزایش عامل شناختی در مهارتهاي فوق، میدر تبیین یافته

هاي عناصر حرکتی، به گیرينیاز به فعالیت، شدت، تالش، افزایش ضربان قلب، پیچیدگی شناختی، و تصمیم

انی و فضایی با توجه به محیط اجرا، نیاز دارد. بنابراین، دچار افت هماهنگی ساختاري و ایجاد هماهنگی زم

). افزایش بار انگیزشی در منابع توجه منجر به ایجاد حالتی همانند باریکی توجه و 12شود (عملکرد می

شود که این خود موجب کاهش توجه فرد به دیگر کاهش ظرفیت پردازش اطالعات در مرحله تمرین می

هاي باز است. بنابراین، فرد در مرحله تی است و حاصل آن افت اکتساب و یادداري مهارتهاي حرکجنبه

هاي انگیزشی گیرد. این حالت موجب کاهش عملکرد در محیطنمیخوبی  فرایادگیري، الگوي حرکتی را به

د و اگر شو). همچنین رقابت موجب افزایش فشار و تنش عاطفی می2شود (ها میدر این دسته از مهارت

). با توجه به فرضیۀ فاجعه در رابطه 3دهد (شدت سطح عملکرد را کاهش میخود مهارت نیز پیچیده باشد به

شناختی باال و هاي باز، ازجمله بار روانهاي مهارتبا انگیختگی، با افزایش سطح انگیختگی و ویژگی

گیرد که این شدت تحت تأثیر قرار میبه فشارهاي فیزیولوژیکی باال، هماهنگی الگوي حرکتی زیاد، یادگیري

  خود عامل افت یادگیري در محیط با انگیزش باال است. 

و در محیط  هاي تحقیق حاضر، که به مقایسه مهارت باز و بسته در مرحله اکتساب و یادداريبا توجه به یافته

هاي اب و یادداري و در محیطهاي این دو مهارت در مرحله اکتسپردازد، بین نمرهرقابتی و غیررقابتی می

داري داري وجود دارد؛ این در حالی است که در محیط ترکیبی تفاوت معنیرقابتی و غیررقابتی تفاوت معنی

وجود ندارد. با توجه به عوامل ذکر شدة فوق، دور از انتظار نیست که در محیط با انگیزش باالتر اجراي 

هاي بسته در محیط عالوه، مهارتبهتري برخوردار باشد. به مهارت بسته نسبت به مهارت باز از عملکرد

تري هاي کمتري از مهارت و نوع آزمون اکتساب (رقابتی) از سطح نمره پایینغیررقابتی به دلیل یادگیري جنبه

برخوردار است. اما در مرحله یادداري، نتیجه متفاوت با مرحله اکتساب در مقایسه مهارت باز و بسته در 

شود که در این حالت مهارت باز در محیطی با رکیبی در مقایسه با محیط غیررقابتی مشاهده میمحیط ت

انگیزش باالتر، اجراي بهتري هم نسبت به مهارت بسته و هم نسبت به مرحله اکتساب دارد. شاید این یافته را 

هنگام یادگیري مهارت است، هاي عمومی اجرا پذیري، که یکی از  ویژگیبتوان با استفاده از ویژگی انطباق

هاي متنوع است. در تفسیر کرد. ویژگی که با یادگیري همراه است، انطباق پذیري اجراي مهارت با زمینه

کند. این تفاوت ممکن است به وضعیت هوا، مکان یا حالت هیجانی هربار اجرا، چیزي با گذشته فرق می

پذیري با تغییرات محیطی یا شخصی مربوط ز به تطبیقآمیخود ما مربوط باشد. از این رو، اجراي موفقیت

شده در این بحث سود ). در گروه ترکیبی نیز فراگیران هم از فواید تمرین و هم از فواید آزمون ذکر7( است

اند. در تبیینی دیگر، در تعیین تفاوت در مرحله اکتساب و یادداري، گفتنی است که با توجه به ایجاد برده

توان اي بتیگ می) و با توجه به فرضیه تداخل زمینه6هاي مهارت باز و جو انگیزشی مطلوب (تداخل، ویژگی
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گفت که نتیجه اجرا در مرحله اکتساب، به دلیل تداخل پایین، و در مرحله یادداري، به دلیل عوامل توجیهی 

امر از این جهت قابل توجه ). این 2اي (فرضیه فراموشی، فرضیه بسط و ...) باالتر خواهد بود (تداخل زمینه

وارونه است، در مرحله یادداري نسبت  Uاست که به دلیل انگیزش مطلوب در مهارت باز، که مؤید فرضیه 

و چون انگیزش بسیار باال نیست، این خود از ایجاد فاجعه  به مرحله اکتساب اجراي بهتري را شاهد هستیم

 ) و2008)، فارو (2007نتایج حاصل از تحقیقات آروین (کند. این امر با طی مرحله یادگیري جلوگیري می

هاي مختلف تمرین (رقابتی، غیررقابتی، تأثیر محیط ) در بررسی1387خوانی دارد. حبیبی (هم) 1387حبیبی (

(پرتاب دارت) چنین گزارش کرد که نمره مهارت  ترکیبی) بر اکتساب و یادداري تکلیف ادارکی حرکتی

  ). 12،8، 24(رکیبی، از سطح باالتري برخوردار است شده در محیط تآموخته

هاي شود از روشبا توجه به نتایج حاصل  از این تحقیق،  به مربیان و معلمان تربیت بدنی توصیه می   

هاي ها جهت ارتقاي فراگیران در سطوح مختلف تیمکارگیري آنمختلف رقابتی آگاهی کسب کنند و با به

هاي هاي حرکتی، که نیازشود در آموزش مهارتد. همچنین به مربیان پیشنهاد میورزشی مبتدي همت گمارن

تر انگیختگی استفاده کنند و در آموزش از از سطوح پایینـهاي بانند مهارتـادي دارند، مـشناختی زی

ببرند،  هاي بسته سطوح انگیختگی افراد را باالهاي که از پیچیدگی کمتري برخوردارند، مانند مهارتمهارت

  شود.زیرا این امر به یادگیري بیشتري در این افراد منجر می

شود در تحقیقات آتی، عوامل فردي، عوامل محیطی، توصیه میهاي تحقیق حاضر، با توجه به محدودیت

هاي تیمی و انفرادي)، در افراد با ناتوانی ذهنی در یادگیري جنسیت، سطح تبحر، نوع ورزش (ورزش

هاي عالوه، نتایج این پژوهش در مراکز بازتوانی و آموزش مهارتو بسته در نظر گرفته شود. به مهارتهاي باز

  کارگرفته شود.حرکتی نیز به
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Abstract 

The aim of this research was to determine the effect of different training 

environments, type of skills and interactions on open and closed skills. 

The statistical  population was all students living in dormitories of Tehran 

University in the 88-89  academic year. The sample was 60 people 

selected based on convenience sampling methods among students who 

had no experience in badminton skills (Long Service and clear). Based on 

pre-test subjects were matched in six groups of ten persons 

(noncompetitive, competitive, and combined). All of six groups performed 

a practice in defined medium for 10 sessions and each session were 

performed 40 times. The long-service tests were used to measure open 

badminton skill and clear test was performed to measure closed skill. Test 

scores of subjects were computed based on the mean of ten hits score. 

Descriptive statistics were used to determine the mean and standard 

deviations and to test research hypothesis, a two-way analysis of 

variance (ANOVA) with repeated measures and independent t-test were 

utilized. The result of ANOVA showed that exercise in each of the training 

environment increased acquisition and retention of each skill, but the 

levels are different (p<0.05). Also, Factorial ANOVA showed that the skills 

and environments does not have meaningful effects on acquisition and 

retention of skills while each skill interacts significantly with the training 

environment (p<0.05). In addition, exercising each of the skills in the 

same environments had different levels of acquisition and retention. 

Keywords: Acquisition, Retention, Training environment, Open and closed 

skills.
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