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  ای و تغییرپذیری تمرین بر اجرا و یادگیری مهارت شوت بسکتبالاثر تداخل زمینه
  
  

  حجت بهزادی
   1کارشناس ارشد تربیت بدنی

  دکتر علی حیرانی
    2استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

  دکتر علی اشرف خزائی
  استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

  نمهرداد حفظ اللسا
  مربی دانشگاه سهند تبریز

  
  چکیده

  ای و تغییرپذیری تمرین بر اجرا و یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال از شش نقطه با فواصلهدف این تحقیق بررسی اثر تداخل زمینه
ب  پرتا15آزمون شامل پیش) نفر 30( ها در روز اول، آزمودنی. و زوایای مختلف از حلقه بسکتبال بوده است)  متری5/1، 5/3 ، 5، 5/4، 3، 4(

آزمون مالکی برای انتخاب افراد در سه برنامه تمرینی ثابت، امتیاز پیش.  متری را به شیوه مسدود از حلقه انجام دادند5 و 5/4، 3آزاد از فواصل 
ر مسدود، های گروه متغیآزمودنی. دادند کوشش را انجام می36ها هر روز در روز دوم تا چهارم، آزمودنی. متغیر مسدود و متغیر تصادفی بود

    متری، و گروه متغیر تصادفی، یک کوشش از هر موقعیت را5/4 کوشش متوالی از فاصله 36شش کوشش متوالی از هر موقعیت، گروه ثابت، 
 کوشش 12 ،) کوشش از هر نقطه4(  متری5 و 5/4، 3 کوشش از فواصل12اری با ددر روز پنجم، آزمون یاد. دادنددر شش بار متوالی انجام می

گیری مکرر روی نتایج تحلیل واریانس با اندازه. شدهای کوتاه اجرا میکوشش پرتاب آزاد به طور جداگانه با فاصله 12 متری و 5/4 فاصله از
در آزمون یادداری نتایج تحلیل واریانس با . بود) p=0/03( گروه و) p=0/000(دار جلسات تمرین جلسات تمرین و بلوک حاکی از تفاوت معنی

ای در تکالیف نتایج تحقیق، حاکی از اثر تداخل زمینه. بود) p=0/001(دار بودن اثر گروه گیری مکرر روی آزمون و بلوک حاکی از معنیزهاندا
فراد ماهر، بهتر است تمرین متغیر اهای تحقیق نشان داد که برای یادگیری شوت بسکتبال در یافته. با برنامه حرکتی یکسان در افراد ماهر بود

  .تصادفی مورد استفاده قرار گیرد
  .پذیری تمرین، تمرین متغیر مسدود، تمرین متغیر تصادفی، تمرین ثابتیافته، تغییرای، برنامه حرکتی تعمیمتداخل زمینه :واژگان کلیدی
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  مقدمه

. بیات ورزشکاران استدهد، تغییرپذیری در تجررا در اجراهای بعدی افزایش می های تمرین که احتمال موفقیتیکی از ویژگی

شود که ورزشکار هنگام تمرین ای گفته میهای زمینههای یادگیری، تغییرپذیری تمرین به تنوع حرکت و تنوع ویژگیدر نظریه

گرفته شده ) 1975(بینی تغییرپذیری تمرین طرحی است که از تئوری طرحواره اشمیت بررسی پیش). 2( کندمهارت تجربه می

وسیله برنامه حرکتی ه تئوری افزایش تغییرپذیری تمرین با پارامترهای تعیین شده، در طول تمرین حرکاتی که ببرطبق این . است

شود باید یادداری حرکات و همچنین انتقال به حرکات جدید در یک طبقه حرکت مشابه را کنترل می) مشابه GMP (1یکسان

بود عملکرد حرکاتی را که به طور مشخص به یک طبقه از حرکات تعلق مهمتر اینکه فرضیه تغییرپذیری تمرین، به. افزایش دهد

بینی تغییرپذیری تمرین، زمانی که حرکات فرضیه پیش با این حال،. کندبرآورد می) شوندمشابه کنترل می GMPتوسط  ( دارند

     رد مشاهده شده را برآورد، بهبود عملک)شوندهای مختلف کنترل می  GMPتوسط  (متعلق به طبقات مختلف تمرینی هستند 

ای اغلب به طور مشابه با پدیده دیگری از یادگیری حرکتی به نام اثر تداخل زمینه) 1975(فرضیه تغییرپذیری اشمیت . کندنمی

رای را ب آیدیک موقعیت تمرینی به وجود می که از تمرین چند تکلیف در ای، واژه تداخل زمینه)1979( بتیگ .)8( شودمقایسه می

از سوی دیگر . ای ناچیز استکند، تداخل زمینههنگامی که ورزشکار فقط یک مهارت را تمرین می. گذاری تداخلی بکار بردنام

     ای زیادی ایجادکند، تداخل زمینههم را در یک جلسه تمرین میمرتبط به -ه ورزشکار تمرین چند مهارت مختلفهنگامی ک

لی و (، بازسازی طرح عمل )1988 ،1983 شی و زیمنی،(ای سه فرضیه عمده بسط تداخل زمینهبرای توجیه اثر ). 2( شودمی

طبق فرضیه بسط، تداخل ایجاد شده در اثر اجرای بر . مطرح شده است) 1988 دیویس،(گستر ، و تداخل پس)1985مگیل، 

فرضیه بازسازی . شودتر میدود، رمزگذاری ضعیفشود در حالی که در شرایط مستر شدن بازنمایی منجر میتصادفی تمرین، به غنی

شود گر که در طی تمرین تصادفی فراموش میهای مداخلهطرح عمل عبارت است از طراحی عمل یک تکلیف خاص از طریق تالش

های مسدود این ولی در برنامه. کار گیردرا برای ایجاد دوباره طرح عمل بتری های بعدی، بازسازی مبسوطو فرد مجبور است در اجرا

 . )3( گر یک تکلیف بر تکلیف قبالً آموخته شده استگستر به معنی اثر مداخلهفرضیه بازداری پس. شوندتکالیف فراموش نمی

های حرکتی تند هنگامی که تکالیف تحت برنامهای اعالم داش، در مرور تحقیقات مربوط به تداخل زمینه)1990(مگیل و هال 

این فرضیه . شودتری مشاهده میای قویهای حرکتی یکسان هستند، اثر تداخل زمینهنسبت به وقتی که برنامهمتفاوت اجرا شوند، 

                                                 
1- Generalized motor program(GMP) 
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ای، در تحقیقات آزمایشگاهی متعددی مورد مگیل و هال در مورد تفاوت برنامه حرکتی و پارامتر در تولید اثر تداخل زمینه

ای برای های یاداری، اثر تداخل زمینهدهند که در آزمونمطالعات نشان میدر حالی که بعضی از ). 18(حمایت قرار گرفته است 

 GMPتخمین پارامتر پیدا شده است اما برای برنامه حرکتی تعمیم یافته چنین اتفاقی، علیرغم اینکه تکالیف تمرین شده توسط 

هال و ). 2000 الی و همکارن،2002 همکارانو جیو فریدا ،1994سکیا و همکاران (شوند، رخ نداده است مشابه یا مختلف کنترل 

های مشابه GMPدهد که با ثیر قرار میأتمرین، یادگیری تکالیفی را تحت تنشان دادند که میزان تغییرپذیری ) 1995(مگیل 

       های متفاوتGMPدهد که توسط ثیر قرار میأای، یادگیری تکالیفی را تحت تشوند، در حالی که تداخل زمینهکنترل می

های آزمایشگاهی انجام شده است، اخیراً توجه زیادی به ای در محیط تحقیقات تداخل زمینهدر حالی که بیشتر. شوندکنترل می

های میدانی متناقض است و فواید نتایج حاصل از محیط. های میدانی شده استای به محیطپذیری نتایج تداخل زمینهتعمیم

به خاطر  های ورزشی،در محیط انتقال ذکر شده است که در تحقیقات آزمایشگاهی برای یادداری وای باال شرایط تداخل زمینه

  های مختلف در تحقیقات کاربردی، مهارت). 12( ست اپیچیدگی مهارت و سطح مهارت یادگیرنده، متوسط هایی مثل ویژگی

برای مثال، نتایج تحقیقاتی که شامل . کدیگر سازگار نیستندهای ورزشی متعدد مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج هنوز با یرشته

به عنوان . های پارامتر دارند، متناقض استشوند و نیاز به تعدیلتکالیف یکسانی هستند که توسط یک برنامه حرکتی کنترل می

      )1387(و همکاران در مهارت شوت بسکتبال، حاتمی ) 1383(در مهارت شوت گلف، لطفی و همکاران  )1997(مثال، برادی 

در مهارت پیکبال، تفاوت ) 1993(در مهارت شوت بسکتبال، هال و بویل ) 1991(در مهارت پنجه والیبال، چمبرلین و همکاران 

های تمرین در مرحله داری بین شیوه، تفاوت معنی)2001(میرا و تانی . های چیدمان تمرین گزارش نکردندداری بین شیوهمعنی

های تمرین در مرحله اکتساب داری بین شیوه، تفاوت معنی)1997(الندین و هربرت . ارت پرتاب دارت گزارش نکردنداکتساب مه

نتایج تحقیقات پیتر . ای متوسط بهتر بود گزارش نکردند اما در آزمون یادداری، عملکرد گروه تداخل زمینه مهارت شوت بسکتبال

. گروه تمرین تصادفی نسبت به تمرین مسدود در طول اکتساب و یادداری است ز برتریدر مهارت اسنوبرد، حاکی ا )2002(اسمیت 

در مورد مهارت چرخ و فلک ژیمناستیک، حاکی از برتری گروه تمرین مسدود نسبت به ) 2003(نتایج تحقیقات پیتر اسمیت 

ه گرفتند که در مهارت ضربه زدن به توپ ، نتیج)1999(گواداگنولی و همکاران . تمرین تصادفی در طول اکتساب و یادداری است

های یادداری در  اما در آزمون؛دهدگلف در افرا ماهر و مبتدی در مرحله اکتساب، تمرین مسدود بهتر از تمرین تصادفی نتیجه می

تمرین تصادفی بهتر تجربه، عملکرد گروه  دهد در حالی که در افراد باافراد مبتدی، تمرین مسدود بهتر از تمرین تصادفی نتیجه می

ها، عملکرد، ماهیت  عوامل مختلفی منجمله سن آزمودنیای تحت تأثیرکه اثرات تداخل زمینهیاز آنجای. از تمرین مسدود است
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ریزی های اصلی معلمین و مربیان، تداخل مطالب مورد آموزش، و لزوم برنامه، لذا یکی از دغدغه)15( تمرین است تکلیف، و زمان

های محدودیت. گر زیادی وجود داردهای مداخلهبدنی، متغیرهای تربیتهای طبیعی مانند کالسدر محیط. ن استصحیح تمری

   های طبیعی، مشکالت زیادی برای ایجاد شرایط بهینه مورد نیاز جهت تولید و ارزیابی اثرات یادگیری مثل اثر تداخلمحیط

های بهتر های معلمان و توجه به شیوه قرار دادن انتخاب اهداف تحقیق، تحت تأثیر حال، یکی ازبا این. ای ایجاد کرده استزمینه

ریزی ها و اختالفات نتایج تحقیقات انجام شده در مورد برنامهطرف دیگر، با توجه به تناقض از). 25( یادگیری استءبرای ارتقا

های ورزشی در شامل اجرای فعالیت( ی و تکالیف میدانیای، بین تکالیف آزمایشگاهر خصوص اثر تداخل زمینه دویژههتمرین، ب

ای در تکالیف میدانی گذار بر ظهور اثر تداخل زمینهتأثیررسد باید تحقیقات بیشتری به بررسی عوامل نظر میهب ،)شرایط واقعی

از طرف دیگر، این تحقیق . ه استای در افراد ماهر صورت گرفتعالوه بر این، تحقیقات اندکی در خصوص اثر تداخل زمینه. بپردازند

تری هستند تا های مؤثر، سریع و به صرفهها به دنبال راهآموزش مهارته ی باشد برای مربیانی که در زمینتواند کمککاربردی می

     خواهندتواند برای مربیانی که میهمچنین نتایج تحقیق می. ها را سریعتر در فرد ایجاد کنندیادگیری و کسب این مهارت

  .باشدهای حرکتی نیز راهگشا  بر یادگیری را بهتر متوجه شوند، در آموزش مهارتمؤثرهای فرآیند

  روش شناسی تحقیق

  شرکت کنندگان

با حداقل شش سال سابقه  ( بازیکن ماهر بسکتبال 30آزمون سه گروهی، آزمون و پسدر این تحقیق نیمه تجربی با طرح پیش

      نفری10ها به طور تصادفی به سه گروه آزمون، آزمودنیپس از پیش. انه در این تحقیق شرکت کردندکرمانشاهی، داوطلب) بازی

تقسیم شدند که پس از ثبت مشخصات فردی شامل نام و نام خانوادگی، سن، مدت ) تمرین ثابت، متغیر مسدود و متغیر تصادفی( 

. آزمون، در تمرینات تعیین شده شرکت کرده و امتیازات آنها ثبت شدتمرین بسکتبال و سابقه شرکت در مسابقات، و انجام پیش

      های گل نشده با برخورد توپ از باال امتیاز، به پرتاب2های منجر به گل شیوه امتیازدهی به این صورت بوده است که به پرتاب

  .شداده میهای گل نشده بدون تماس با حلقه صفر امتیاز دبه حلقه یک امتیاز ، و به پرتاب

  یند انجام تحقیقآفر

نامه، رضایت خود برای شرکت داوطلبانه در این تحقیق را اعالم  های رضایت ها با تکمیل فرم قبل از شروع تحقیق، آزمودنی

ها و زوایای مختلف در مسافت (برای این کار، شش وضعیت . یک مجموعه شوت بسکتبال، به عنوان تکلیف انتخاب شده بود. کردند

های را تحت شرایط مسدود از موقعیتآزمون ها، پیشدر روز اول، آزمودنی). 1 شمارهشکل( ، از یک تا شش نامگذاری شد)ز حلقها
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آزمون، مالکی برای امتیازات پیش. بود) کوشش از هر موقعیت 5( کوشش 15آزمون شامل شرایط پیش.  انجام دادند4 و3، 2

هارم، تمرینات چدر روزهای دوم تا . فی متغیر بودرنامه تمرینی ثابت، مسدود متغیر، و تصادکنندگان در یکی از سه بانتخاب شرکت

 36هایی که در گروه تمرین ثابت قرار داشتند، آزمودنی. داد کوشش را در هر روز انجام می36شد و هر آزمودنی، سه گروه انجام می

 کوشش متوالی را در هر وضعیت، و گروه 6روه تمرین متغیر مسدود، افراد در گ. دادند را انجام می3کوشش متوالی در وضعیت 

در روز پنجم، یادگیری هر سه گروه در سه . دادند بار تکرار انجام می6تمرین متغیر تصادفی، یک کوشش در هر وضعیت را با 

  : شدوضعیت ارزیابی می

   متری از حلقه،5، و 5/4، 2اصله  تایی به صورت تمرین متغیر مسدود با ف12انجام یک دسته کوشش ) الف

   متری از حلقه، 5/4 تایی به صورت تمرین ثابت با فاصله 12انجام یک دسته کوشش )  ب

  . تایی پرتاب آزاد در توالی مجزا با فواصل کوتاه12انجام یک دسته کوشش )  ج

 
  های مختلفاقدام به پرتاب در وضعیت :1  شمارهشکل

  های آماری روش

  بندی شده و سپس افراد به طور تصادفیآزمون، ابتدا میانگین امتیازات افراد محاسبه و رتبهبرای مقایسه امتیازات مرحله پیش

به منظور بررسی . بر حسب میانگین امتیازات کسب شده در سه برنامه تمرینی ثابت، متغیر مسدود، و متغیر تصادفی قرار گرفتند

برای مقایسه امتیازات  .دار بین میانگین گروهها، آزمون تحلیل واریانس یک راهه مورد استفاده قرار گرفتمعنیعدم وجود تفاوت 

      6)بلوک(×3)گروه(×3)جلسات تمرین( های مختلف، آزمون تحلیل واریانس با سنجش مکرر در یک طرحمرحله تمرین در گروه

برای مقایسه امتیازات مرحله یادداری در گروههای مختلف، . اده قرار گرفتبا تکرار سنجش روی جلسه تمرین و بلوک مورد استف

 با تکرار سنجش روی آزمون و بلوک مورد استفاده 3)بلوک(×3)گروه(×3)آزمون( آزمون تحلیل واریانس با سنجش مکرر در یک طرح

  . قرار گرفت
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  های تحقیقیافته

  مرحله اکتساب 

های  طول مرحله تمرین، و مقایسه گروههای تمرینی درند پیشرفت هر یک از گروهرو نتایج آزمون تحلیل واریانس بررسی

  . خالصه شده است1 شمارهتمرینی با یکدیگر، در جدول
  

 نتایج تحلیل واریانس مرحله اکتساب: 1 شمارهجدول

 اثر  F  درجات آزادی  p  اندازه اثر

  جلسات تمرین  F 982/8)2و54(    000/0  250/0

  بلوک  F  444/10 )5و135(    000/0  279/0

  گروه  F  676/3 )2و27(  039/0  214/0

   گروه×جلسات تمرین   F  230/2 )4و54( 078/0  142/0

   گروه×بلوک   F  957/5 )10و135(     000/0  306/0

   جلسات تمرین×بلوک   F  773/0 )10و270(  654/0  028/0

  گروه× جلسات تمرین × بلوک   F  808/0 )20و270(  704/0  056/0
  

دار  معنی)P=0/000(گروه×  و تعامل بلوک ،)P=0/000(، بلوک)P=0/000(، جلسات تمرین)P=0/03(ج نشان داد که اثر گروهنتای

  . دار نیستگروه معنی× جلسات تمرین × جلسات تمرین، و بلوک × جلسات تمرین، بلوک × است اما اثر تعامل گروه 

، ثابت و متغیر )p=0/2(داری پارامتر در گروههای ثابت و متغیر تصادفیبررسی تفاوت بین گروهها نشان داد که بین روند یاد

       .معنادار بود) p=0/123( ولی تفاوت بین گروه متغیر تصادفی و متغیر مسدود،شدن تفاوت معناداری مشاهده )p=0/64(مسدود 

   بود و تفاوت ) 64/1±52/0( ر تصادفی، بهتر از گروه متغی)69/1±48/0( به عبارت دیگر، عملکرد گروه تمرین متغیر مسدود

  .  و  متغیر تصادفی مشاهده نشدبا گروه متغیر مسدود)  68/1±47/0(داری بین گروه تمرین ثابتمعنی

ها از روز اول تا انتهای روز سوم تمرین، روند رو بدین معنا که عملکرد آزمودنی) p=0/000(دار بود اثر اصلی جلسات تمرین معنی

  .آمده است 2 شمارهنتایج بررسی تفاوت بین جلسات تمرینی توسط آزمون تعقیبی ال اس دی در جدول. را نشان دادبه بهبودی 
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  مقایسه جلسات تمرین: 2 شمارهجدول

   p  خطای استاندارد  تفاوت میانگین ها  )j( جلسه  )i(جلسه
  145/0  0212/0 -/0398  جلسه دوم

  جلسه اول
   001/0  0212/0  -/0796  جلسه سوم

 145/0  0212/0  0389/0  جلسه اول
  جلسه دوم

  145/0  0212/0  -/0389  جلسه سوم

  001/0  0212/0  0796/0  جلسه اول
  جلسه سوم

 145/0  0212/0  0398/0  جلسه دوم

  

ها در طول جلسات تمرین و مقایسه نمرات اکتساب سه گروه، منحنی برای مشاهده آسانتر تغییرات میانگین نمرات آزمودنی

  . آمده است1 شمارههای سه گروه در نمودار ی آزمودنیاجرا
  

 
  ها در مرحله اکتسابهروند پیشرفت گرو: 1 شماره نمودار
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  آزمون یادداری

  طرح یک کرر درآزمون تحلیل واریانس با سنجش م ،به منظور مقایسه میانگین امتیازات در آزمون یادداری

  3)بلوک(×3)گروه(×3)آزمون(

  . نشان داده شده است3  شمارهنتایج این تحلیل در جدول. ی آزمون و بلوک استفاده شدبا تکرار سنجش رو

 نتایج تحلیل واریانس مرحله یادداری: 3 شمارهجدول

  اندازه اثر
p  درجات آزادی  

F اثر  

  آزمون های یادداری  F 005/1 )2و54(  373/0  036/0

  بلوک  F  22/13 )2و54(   000/0  329/0

  گروه  F  67/9 )2و27(   001/0  417/0

   گروه×آزمون   F  60/8 )4و54(   000/0  389/0

   گروه×بلوک   F  19/1 )4 و54( 324/0  081/0

   آزمون×بلوک   F  85/5 )4و108(   001/0  178/0

  گروه× آزمون × بلوک   F  08/2 )8و108(   043/0  134/0
  

× آزمون ×  و بلوک ،)P=0/000(گروه× آزمون ، تعامل )P=0/001(بلوک×  ، تعامل آزمون)P=0/000(، بلوک)P=0/001(اثر گروه

بررسی تفاوت بین گروهها نشان داد که بین روند . بلوک معنادار نبود×  و تعامل آزمون  اما اثر آزمون،دار بود معنی)P=0/043(گروه

فاوت معناداری مشاهده ت) P=0/026(، متغیر تصادفی و متغیر مسدود )P=0/001(یادداری پارامتر در گروههای ثابت و متغیر تصادفی

          به عبارت دیگر، عملکرد گروه تمرین. داری مشاهده نشدتفاوت معنا) p=0/123(شد ولی بین گروه ثابت و متغیر مسدود

      داری بین عملکردهای گروه تمرین  اما تفاوت معنی،بود) 64/1±52/0(بهتر از گروه متغیر تصادفی ) 69/1±48/0( متغیر مسدود

 از طرف دیگر، عملکرد گروه تمرین متغیر تصادفی .و گروه متغیر مسدود و متغیر تصادفی مشاهده نشد )68/1±47/0( تثاب

بود ولی تفاوت معناداری بین گروه متغیر ) 61/1±48/0( و گروه تمرین ثابت) 66/1±47/0( بهتر از متغیر مسدود) 43/0±74/1(

  .مسدود و ثابت مشاهده نشد
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  گیرینتیجه

تحلیل  .دهنده پیشرفت هر سه گروه تمرینی در طول تمرین بوده استهای مرحله اکتساب، نشانایج تجزیه و تحلیل دادهنت

 که عملکرد گروه متغیر مسدود بهتر از گروه بود به طوریای تمرینی هاثر گروهدار بودن گیری مکرر حاکی از معنیواریانس با اندازه

هر چند که ممکن است انتظار برود که در مرحله . کنندها از فرضیه تغییرپذیری تمرین حمایت مییافتهاین . متغیر تصادفی بود

و )  متری4، و 3، 5/4، 5، 5/3، 5/1(ها در فواصل توجه به اینکه آزمودنی اکتساب، عملکرد گروه ثابت بهتر از گروه متغیر باشد اما با

) ثابت بودن پهنای هدف (و طبق قانون فیتز، که همواره با افزایش فاصله از هدف کردند با زوایای مختلف اقدام به پرتاب آزاد می

با توجه به اینکه بین . رسد که عملکرد گروه متغیر مسدود بهتر باشدافتد، منطقی به نظر میگیری اتفاق میافت عملکرد در هدف

. ای در مرحله اکتساب مشاهده گردیدین اثر تداخل زمینهداری وجود داشت، بنابراگروه متغیر مسدود و متغیر تصادفی تفاوت معنی

و ) 1383(اران ، لطفی و همک)1997(، برادی )1997(، الندین و هربرت )1991(این یافته با نتایج تحقیقات چمبرلین و همکاران 

اند کرده بیان) 1990(و ایندرمیل کهل شی و . خوانی ندارداند، همای را گزارش کردهکه عدم بروز تداخل زمینه) 2001(میرا و تانی 

توان با سطح می خوانی رابنابراین، دلیل عدم هم. شودای به طور مستقیم، به میزان تمرین انجام شده مربوط میکه اثر تداخل زمینه

تواند دلیل ه میاند و این نکتهای این تحقیق ماهر بوده و تجربه تمرین بیشتری داشتهآزمودنی. ها مرتبط دانستمهارت آزمودنی

ای در مرحله اکتساب را به ، عدم وقوع اثر تداخل زمینه)2001(میرا و تانی . ای در مرحله تمرین باشدمشاهده اثر تداخل زمینه

شیوه آرایش تمرین تحقیق حاضر متفاوت از تحقیق میرا . دهندنسبت می) تـمرین از ساده به مشکل(طرح ساختاری تمرین مسدود 

های تحقیق با یافته. ای در مرحله تمرین در این تحقیق باشدو این موضوع ممکن است دلیل مشاهده اثر تداخل زمینهو تانی است 

، جیو )1995(، هال و مگیل )1996(، سکیا و مگیل و سیداوی )2003(، پیتر اسمیت و همکاران )1999(نتایج تحقیقات گاداگنولی 

   .خوانی داردهم) 2000(ت ، الی و شی و رای)2002(فریدا و همکاران 

داری عملکرد بهتری از گروه متغیر مسدود داشتند گروه متغیر تصادفی، به طور معنیدار بود و اثر گروه معنیدر مرحله یادداری، 

     ها، این یافته. داری در روند یادداری پارامتر مشاهده نشدو بین گروه متغیر مسدود و ثابت و متغیر تصادفی و ثابت تفاوت معنی

 داری وجود داشت، با توجه به اینکه بین گروه مسدود و تصادفی تفاوت معنی. کنندفرضیه تغییرپذیری تمرین حمایت می از

، که عدم بروز تداخل )1991(این یافته با نتایج تحقیقات چمبرلین . ای در مرحله یادداری مشاهده شدبنابراین اثر تداخل زمینه

ای را بهتر از تمرین تصادفی و مسدود ، که تمرین زنجیره)1997(اند و با نتایج تحقیق الندین و هربرت ردهای را گزارش کزمینه

ن ، گواداگنولی و همکارا)2002(، جیوفریدا و همکاران )1994(خوانی نداشت اما با نتایج تحقیقات هال و همکاران هم اند،دانسته
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اند که سه متغیر مهم و اثرگذار بر تداخل بیان کرده) 2004(گواداگنولی و لی . خوانی داشتهم) 2002(، پیتر اسمیت )1999(

ای های مبتدی، تداخل زمینهبرای آزمودنی. ای عبارتند از سطح مهارت اجرا کننده، پیچیدگی تکلیف و محیط تمرین استزمینه

های ای باید برای مهارتتر است بنابراین اثر تداخل زمینهمؤثرای باال های ماهر، تداخل زمینهزمودنیآو برای ) تمرین مسدود( پایین

ها، تمرین در تحقیق حاضر با توجه به ماهر بودن آزمودنی. تر باشدمؤثرهای پیچیده و دشوار حرکتی ساده در مقایسه با مهارت

ها به ساختار سلسله مراتب افتهکند زمانی که این یبیان می) 1997(سکیا . تر بوده استمؤثرتصادفی برای یادگیری پرتاب آزاد 

در طی تمرین مداوم، . شودو میزان تمرین آشکار می GMP هایسازماندهی حرکت ربط داده شوند، اثر متقابل بین ویژگی

بندی مطلق و نیروی های خاص حرکت مثل زمانبندی نسبی و نیروی نسبی، قبل از ویژگیساختارهای بنیادی حرکت مثل زمان

تر است نسبت به یادگیری پارامتر ضروری GMPبه عبارت دیگر، برای یادگیرنده در ابتدای تمرین، یادگیری . یابندیمطلق توسعه م

های تکلیف با برنامه زمانی که متغیر. تر استضروری GMPدر حالی که در تمرینات بعدی، یادگیری پارامتر نسبت یادگیری 

چه متغیرهای مختلف  اگر. کندتمرکز می GMPر ابتدای تمرین بر ساختار بنیادی شود، یادگیرنده دحرکتی یکسان یاد گرفته می

. های خاص حرکت داردپوشی از ویژگیشوند، یادگیرنده در ابتدای تمرین تمایل به چشماضافه می GMPها به تمرین در پارامتر

چون یادگیرنده . شودنه به وسیله یادگیرنده پردازش نمیای فعاالع بالقوه سطوح مختلف تداخل زمینهبنابراین، در ابتدای تمرین مناب

ای باال و پایین ایجاد کند و تفاوت کمی در پردازش اطالعات تحت تمرین تداخل زمینهیکسان تمرکز می GMPبر ساختار بنیادی 

        دهد و رکت تغییر میبه جزئیات ویژه ح GMPبه هر حال با تمرین بیشتر، یادگیرنده توجهش را از ساختار بنیادی . شودمی

های تداخل های مختلف پردازش اطالعات تحت برنامهبنابراین، تفاوت در شیوه. کنددر تمرین بعدی بر تغییرات پارامتر تمرکز می

      ری را توضیح اینکه چرا افزایش برنامه تمرین، یادگی). 23( شودای باال و پایین تنها بعد از میزان کافی تمرین معلوم میزمینه

اساس مدل تقطیع  بر. شود پردازش اطالعات مربوط میدهد، به کارآیییادگیرنده افزایش میاساس توانایی یا عدم توانایی  بر

  ، توانایی پردازش اطالعات فرد محدود است و میزان اطالعاتی که فرد قادر است )1981(، نیوئل و روزنبام )1995(اطالعات میلر 

تحقیق گواداگنولی و همکاران . تواند بهبود یابد پردازش اطالعات میکارآیی اما ،تواند افزایش یابدازش کند نمیدر هر زمان پرد

تواند اطالعات ای به مبتدی، میکند که ارائه سطوح باالی تداخل زمینهشواهدی ارائه می) 1996(، و الندین و همکاران )1999(

شود اما چون افراد ماهر توانایی تقطیع اطالعات را یادداری و انتقال منجر های  در آزمونزیادی را فراهم آورده و به کاهش اجرا

  ). 5(شود های یادداری و انتقال منجر زمونتواند به افزایش اجرا در آای میدن سطوح باالی تداخل زمینهدارند ارائه دا
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را دارند،  شود و افراد ماهر توانایی تقطیع اطالعاتجر میبا توجه به اینکه پروتکل تمرین تصادفی به بار اضافی اطالعات من

توان چنین نتیجه گرفت که در شرایط میدانی لذا می. های این تحقیق مفیدتر استبنابراین پروتکل تمرین تصادفی برای آزمودنی

الگوهای مشابه با  سه تمرین،شود که در هر جلهای بسکتبال، برای رسیدن به یادگیری بهتر توصیه میمثل جلسات تمرین مهارت

توان گفت که چیدمان تمرین ثابت، متغیر مسدود و به طور کلی می. های بیشتر  انجام شودبرنامه حرکتی یکسان و با تعداد کوشش

ها در تکالیف مورد تمرین و نمره کل در طی جلسات متغیر تصادفی مورد استفاده در این تحقیق باعث پیشرفت نمرات آزمودنی

ای به عبارت دیگر، اثر تداخل زمینه. دار بودها در مرحله تمرین و آزمون یادداری معنیدر این مرحله، تفاوت بین گروهرین بوده و تم

ای در یادگیری در خصوص عدم بروز تداخل زمینه) 1990(این نتایج مخالف فرضیه مگیل و هال . در این تحقیق مشاهده شده است

    ای است و بر این اساس پیشنهاد گذار بر تداخل زمینهاین سطح مهارت اجراکننده از عوامل اصلی اثربنابر. تکالیف مشابه است

  . ها در افراد ماهر استفاده کنندشود که مربیان و معلمان تربیت بدنی از برنامه تمرین متغیر تصادفی برای آموزش مهارتمی

گری همچون برنامه حرکتی مختلف، تعداد جلسات تمرین بیشتر و آزمون شود که پژوهش حاضر با عوامل مداخلهپیشنهاد می

  . انتقال انجام شود
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