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  هاي هندبال اي بر اجراي مهارت اثر تداخل زمینه
  
  

  ١دکتر حمید فروغی پور

  استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد  

  آزاده دوستی

   و علوم ورزشی کارشناس ارشد تربیت بدنی

  چکیده 

هاي این  آزمودنی.  بوده استهاي هندبال اي بر اجراي سه دسته مختلف مهارت حقیق حاضر بررسی اثر تداخل زمینههدف از ت

ه اما تجربه شرکت در گرفته هندبال را در حد آموزشگاهی فرا نفر دانش آموزان مقطع راهنمایی است ک48تحقیق شامل 

رت داوطلبانه در تحقیق شرکت اند و به صو ابقه شرکت در مسابقات را  نداشتههاي هندبال سطوح مختلف و یا س تمرینات تیم

 گروه مساوي تقسیم شدند و هر گروه مجدداً 3سپس به صورت تصادفی در  آزمون شرکت کردند و آنها در پیشهمگی . اند کرده

 جلسه با برنامه تمرینی خاص گروه خود به تمرین 8 نفري تمرین قالبی و تصادفی تقسیم شدند تا در 8به دو زیر گروه 

متغییر ( متري9، 5/7، 6، شامل شوت ثابت از فواصل ورد تمرینتکالیف م.  شرکت نمودندآزمون  در پسآنان نهایتاً. بپردازند

متغییر تغییر در (و  شوت ثابت، دریبل و پاس) متغییر تغییر در مهارت(، شوت ثابت، شوت لی و شوت سه گام)تغییر پارامتر

دار  حله اکتساب معنیهاي مختلف آرایش و اجراي تمرین در مر نتایج نشان داد که تفاوت بین روش .بوده است) الگوي حرکتی

گردد که با توجه به جذابیت ذاتی تکالیف  معلوم می) 1990(به نظر لی و وایتنیست، بدین ترتیب نتایج این تحقیق با اتکا 

  . اي در این تکالیف به تمرینات قابل توجهی نیاز است یدانی براي بروز اثر تداخل زمینهم

  .، یادگیري حرکتیرت ورزشیاي، هندبال، مها تداخل زمینه  :ها کلید واژه

  
                                                

1 Solarsystemiran@gmail.com 
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  مقدمه 

است در  تغییرپذیري ممکن  . است1 دهد، تغییرپذیري تمرین ن که احتمال موفقیت را افزایش میهاي مهم تمری یکی از ویژگی

 اولین سود یادگیرنده. کند  آنها را تجربه می،ها ي باشد که فرد هنگام تمرین مهارتا هاي زمینه تنوع حرکات یا تنوع ویژگی

بدین . هاي آزمونی آینده است  فرد براي اجراي مهارت در موقعیتمهارت از تمرینی که زمینه تغییرپذیر دارد، افزایش قابلیت

اي سازگار شده که ممکن است در  یش داده است، و هم با شرایط تازهمعنا که فرد هم قابلیت خود را براي اجراي مهارت افزا

الب این است که معموالً افزایش مقدار تغییرپذیري تمرین، با افزایش مقدار خطاي اجرا در پدیده ج. موفقیت آزمون دخالت کند

دهد که خطاي کمتر در یادگیري ممکن است از  با این حال، شواهد تجربی نشان می). 1990 ،مگیل(حین تمرین همراه است

هاي مختلف را چگونه و با چه نظمی  تسه، مهارخواهند بدانند در یک جل مربیان می. خطاي زیاد در اجراي مهارت بهتر باشد

  . تمرین دهند تا به یادگیري بهینه و بیشینه دست یابند

 که اولین 3اي اثر تداخل زمینه. اي است اي به نام اثر تداخل زمینه  تمرین متغیر، به کار بردن پدیدهریزي یکی از راههاي برنامه

باشد،  تکلیف مختلف در یک جلسه تمرین میتداخل ناشی از تمرین چند مطرح شد عبارت است از ) 1966( بار توسط بتیگ

این آرایش ممکن است بصورت . که مهمترین عامل تعیین کننده درمیزان اثر این تداخل، شیوه آرایش تکالیف مختلف است

  . کنند اي را ایجاد می کم و زیاد تداخل زمینه که به ترتیب سطوح ، باشد6 ، یا تصادفی5قالبی

 درتحقیقی به بررسی اثر آرایش تمرین قالبی و تصادفی بر یادگیري و انتقال برنامه 1382 شاهی درسال  همین راستا عبدادر

هاي مختلف آرایش  ها بین روش نهایت، نتایج نشان داد که تفاوت در. حرکتی تعمیم یافته و پارامتر درتکالیف تعقیبی پرداختند

  . دار است  معنیدر اکتساب و انتقال پارامترتمرین 

 عالوه بر شیوه سازماندهی، نوع تکالیف از نظر مشابهت یا اختالف در الگو و مهارت، یا پارامتر و برنامه حرکتی نیز موضوع بسیار 

هاي آن نظرات متعدد و اي و فرایند در ارتباط با تداخل زمینه. ه استجذابی است که مورد توجه بسیاري از محققان قرار گرفت

اند که وقتی تمرین با  پیشنهاد کرده) 1983و1988( و شیا و زیمنی) 1979( اي که شیا و مورگان ارد به گونه وجود دمتفاوتی

  .ترتیبی تصادفی اجرا شود فوایدي براي یادگیري از طریق تعامل بین حافظه کاري دو یا چند تکلیف مشابه دارد

ادداري را تسهیل شود که در نهایت ی  وسیع و متمایزي می پردازش افزایش تداخل در حافظه کاري طی تمرین منجر به افزایش

کنند که تداخل  عنوان می) 1990( و مگیل و هال) 1985و1983(از طرفی لی و مگیل ) 1988، بردي 1979بتیگ(می کند

شود  میازي ها در هر تالش جدید تحت شرایط تصادفی بازس این طرح.  شود هاي عمل در حافظه کاري می باعث فراموشی طرح

نیز با دو گروه تمرین قالبی و ) 2004(و همکارانش1گیپرت. شود  سبب افزایش یادداري و انتقال میو این فرایند بازسازي

هرچند در مرحله اکتساب تفاوت . تصادفی به بررسی دو سرویس کوتاه و بلند بدمینتون در میان دانشجویان پرداختند
                                                

1 Geppert 
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لیکن در آزمون یادداري فقط در سرویس کوتاه و در آزمون انتقال در هر دو نوع سرویس، داري بین گروه ها وجود نداشت  معنی

  .گروه تصادفی بهتر از گروه قالبی عمل نمودند

هایی بپردازد که داراي  جاد شود باید فرد به تمرین مهارتاي ای براي آنکه  تداخل زمینه) 1990(ل طبق فرضیه مگیل و ها

هاي مورد تمرین شامل تغییرات پارامتري از یک برنامه  ه عبارت دیگر اگر تغییر در مهارت ب،دبرنامه حرکتی متفاوت باشن

ذابیت ذاتی تکالیف و اند که بین ج پیشنهاد کرده) 1990( لی و وایت. حرکتی تعمیم یافته باشد، اثر تداخل بوجود نخواهد آمد

 هم از) 1990شیا،(یا مقدار تمرین) 7،1989 پیترز و جلسما(از سوي دیگر، سختی تکلیف. اي رابطه وجود دارد تداخل زمینه

  .اي تلقی شده است ي کننده از بروز اثر تداخل زمینهعوامل پیشگیر

هاي تمرین قالبی و تصادفی بررسی کرده و با وجود  ت جفت از فواصل مختلف را در گروهشو) 1991( چمبرلین و همکارانش

آنان با استناد به نظریه مگیل . هاي انتقال و یادداري مشاهده نکردند فاوتی در آزمونمشاهده پیشرفت در مرحله اکتساب، هیچ ت

هال و . هاي حرکتی متفاوتی اجرا شوند باید تکلیف مورد تمرین با برنامهاي  ند که براي بروز اثر تداخل زمینهو هال تأکید نمود

اي مشاهده نکردند ضمن  د و هیچ اثري از  تداخل زمینهنیز شوت از فواصل مختلف در کودکان را بررسی نمودن) 1993(بویل

تحقیقی را در ارتباط با ارسال ) 2003(یانگ و همکارانش . اینکه در آزمون انتقال، گروه قالبی بهتر از گروه تصادفی عمل کردند

 خطاي کمتري در مرحله اجرا هاي گروه تصادفی از  آزمون نشانگر آن بود که آزمودنینتایج این. توپ گلف به سوراخ انجام دادند

نیز با دو گروه تمرین قالبی و تصادفی به بررسی دو سرویس ) 2004(گیپرت و همکارانش . نسبت به گروه قالبی برخوردارند

ها  داري بین گروه د که در مرحله اکتساب تفاوت معنی و مشاهده کردننتون در میان دانشجویان پرداختندکوتاه و بلند بدمی

 درحالیکه در آزمون یادداري فقط در سرویس کوتاه و در آزمون انتقال در هر دو نوع سرویس، گروه تصادفی بهتر وجود نداشت

 آنان عدم مشاهده برتري گروه تمرین قالبی در مرحله اکتساب را به شناختی بودن بیشتر این. از گروه قالبی عمل نمودند

در تحقیقی به مطالعه سه الگوي هماهنگی دو ) 2008(لی و لن . ط دانستندهاي تمرینی مربو مرحله و نیز کم بودن تعداد تالش

ها در مراحل  داري بین گروه اما در این رابطه هیچ تفاوت معنیدستی در زوایاي مختلف در دو گروه قالبی و تصادفی پرداختند 

هاي  ي تنها زمانی مشهود بوده که گروها زمینهآنان گزارش کردند که اثر تداخل . اکتساب، یادداري و انتقال مشاهده ننمودند

  .قالبی تنها به تمرین یک الگوي حرکتی پرداخته باشند

 6/3در بررسی فراگیري سه الگوي مختلف پرتاب توپ تنیس به سوي یک هدف پالستیکی از فاصله ) 2009(فیش من و ویلی 

 دخالت دارد به طوري که در مرحله اکتساب، گروه اي ینهمتري مشاهده نمودند که برتري جانبی نیز در بروز اثر تداخل زم

نان آ. دار نبود در آزمون یادداري این تعامل معنیقالبی با دست برتر و گروه تصادفی با دست غیر برتر بهتر عمل نمودند ولی 

 . اي را بیشتر نکرده است تمرینی مرحله اکتساب تداخل زمینههاي  نتیجه گرفتند که افزایش تالش

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

1391، پاییز 8فصلنامه تحقیقات علوم ورزشی، سال دوم، شماره         
 
 

48

به طور ساده و (هاي گره زدن طناب  اي در یادگیري مهارت  به منظور بررسی اثر تداخل زمینه)2009 (1اتون فایرودرب اولیس،

ویژگی کار آنان در این بود که به مطالعه تقابل بین پیچیدگی .  تصادفی و تصادفی پرداختند-در سه گروه قالبی، قالبی) پیچیده

که بدترین نتایج آزمون یادداري بر این بود . پرداختند اي می د کننده تداخل زمینه ایجاتکلیف و تخصص افراد در بین شرایط

اي  چ گونه برتري از اثر تداخل زمینههایی بدست آمده که به تمرین گره پیچیده مشغول بوده و البته هی زمان اجرایی براي گروه

 . ها مشاهده نشد بین گروه

دهد و نتایج  نقیضی را نشان می  موجود از آنجا که تحقیقات پیشین نتایج ضد وبا توجه به مطالب مذکور و اختالف نظرهاي

تا آثار پردازش  لذا این تحقیق در صدد آن برآمد ،متقنی در رابطه با متغییرهاي مورد نظر در ورزش هندبال مشاهده نمی شود

د تمرین  حرکتی و تغییر در الگوهاي حرکتی مورهاي یک الگوي تغییر پارامترها، تغییر در مهارتتر و تداخلی در شرایط   عمیق

اي در ورزش هندبال  را در ایجاد تداخل زمینه)  قالبیتصادفی،(هاي متفاوت آرایش تمرین  در یک جلسه و همچنین روش

 . بررسی نماید

  

  شناسی تحقیق  روش

 نفر دانش 48اري این تحقیق شامل جامعه و نمونه آم. روش تحقیق نیمه تجربی است که به صورت میدانی انجام گرفته است

هاي هندبال سطوح  ه اما تجربه شرکت در تمرینات تیمآموزان مقطع راهنمایی است که هندبال را در حد آموزشگاهی فرا گرفت

ابزار تحقیق شامل  آزمون . اند رت داوطلبانه در تحقیق شرکت کردهاند و به صو نداشتهمختلف و یا سابقه شرکت در مسابقات را 

است و امتیازات کسب شده در برگه ثبت نتایج ثبت گردیده ) ایفرد( و آزمون پاس،)جانسون( آزمون دریبل،)پنینگتون(شوت

هاي مستقل و تحلیل  هاي تی براي گروه  و آزمون،ها یرنف جهت بررسی توزیع طبیعی دادهاز آزمون کلموگرف اسم. است

  . گیري شد رهها به هواریانس یک راهه جهت تحلیل استنباطی داد

  شیوه اجراي تحقیق

 متري 6 شوت ثابت از فاصله 15آزمون که شامل  در پیش) وزن و سن قد،(ها پس از ثبت مشخصات فردي و جسمانی  آزمودنی

تکلیف (سپس به صورت تصادفی به سه گروه برنامه حرکتی تعمیم یافته یکسان با تغییر پارامتر . دروازه بود، شرکت کردند

شامل شوت ثابت، شوت سه گام، (، تغییر مهارت با الگوي یکسان ) متري از سمت چپ دروازه9 و 5/7 ، 6 فواصل شوت ثابت از

تقسیم شده و سپس هر ) ها، پاس کاري با دیوار  شوت ثابت، دریبل از مابین صندلیشامل(،  و تغییر الگوي حرکتی )شوت لی

 جلسه و هر جلسه با برنامه 8اند که هر آزمودنی در  قالبی تقسیم شدهتصادفی و  نفري تمرین 8گروه مجدداً به دو زیر گروه 

 .تمرینی خاص گروه خود به تمرین پرداختند

                                                
1 Ollis, ButtoN&Fairweather 
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 شوت از فاصله 5ها در هر ست ابتدا   آزمودنی،در اجراي متغییربرنامه حرکتی تعمیم یافته با تغییر پارامتر در گروه تمرین قالبی

  متري سمت 9 شوت از فاصله 5 متري سمت چپ دروازه و سپس 5/7 از فاصله  شوت5 متري سمت چپ دروازه و آنگاه 6

اند و   را به همین منوال پشت سرگذاشته دقیقه استراحت ست دوم و سپس ست سوم3اند و پس از  چپ دروازه انجام داده

 بصورت کامالً وازه را متري از سمت چپ در9 و 5/7 ، 6 شوت از فواصل 15 در هر ست ،هاي گروه تمرین تصادفی آزمودنی

شیوه آرایش تصادفی بدین . اند ت دوم و سپس ست سوم را سپري کرده دقیقه استراحت س3اند و پس از  تصادفی انجام داده

 تالش صورت گرفته است و در هیچ شرایطی بیش از دو پرتاب از یک نوع 5صورت انجام شده که در هر ست از هر نوع پرتاب 

  . استپشت سر هم تکرار نشده 

 3 جلسه و هر جلسه 8 نیز دو گروه تمرین تصادفی و قالبی طی ،برنامه حرکتی تعمیم یافته با تغییر مهارت در اجراي متغییر

 متري سمت 9 متري سمت چپ دروازه، شوت سه گام از فاصله 6 تکلیف شامل شوت ثابت از 3 تالشی اقدام به تمرین15ست 

 تالش 45 جلسه و هر جلسه 8هاي این گروه نیز  تمامی آزمودنی. اند پ دروازه کرده متري سمت چ7چپ دروازه و شوت لی از 

هر . اند  ست تمرین داشته3، در هر جلسه 2گروه تمرین قالبی . اند  از تکالیف مربوطه را تمرین کرده تالش از هر یک15شامل 

 تالش مربوط به 5 متري سمت چپ دروازه، 6ه  تالش اول مربوط به شوت ثابت از فاصل5 تالش بوده که بترتیب 15ست شامل 

. ت متري سمت چپ دروازه بوده اس9 تالش آخر شامل شوت سه گام از فاصله 5 متري سمت چپ دروازه و 7شوت لی ازفاصله 

  تالش از هر مهارت5در مورد گروه تصادفی شرط وجود . اند  دقیقه استراحت پرداخته3ها به  و در فاصله هر ست نیز آزمودنی

 . بار یک مهارت پشت سر هم در نظر گرفته شده بود2شوت و عدم تکرار بیش از 

اند که  تمرین تصادفی و قالبی حضور داشتهبرنامه حرکتی تعمیم یافته با تغییر الگوي حرکتی نیز دو گروه  در اجراي متغییر

 تکلیف مختلف شوت ثابت از سمت چپ هاي هر گروه با توجه به آرایش تمرین گروه مربوطه اقدام به تمرین سه آزمودنی

 3 جلسه و در هر جلسه 8ها طی   آزمودنی،در گروه تمرین قالبی. اند  صندلی و پاسکاري با دیوار نمودهدروازه، دریبل از البه الي

تري  م6 شوت ثابت از فاصله 5دادند که ابتدا  امبرده را به این ترتیب انجام می تالش از سه تکلیف ن15ست و در هرست  

 دقیقه استراحت ست 3پس از . شد  بار تکلیف پاس سینه تمرین می5ه  بار تکلیف دریبل و آنگا5سپس ، سمت چپ دروازه

اند که   ست تمرین داشته3ه و در هر جلسه  جلس8ها   آزمودنی،در گروه تمرین تصادفی. شد بعدي نیز به همین ترتیب انجام می

 متري سمت چپ دروازه، تکلیف دریبل و تکلیف 6ز سه الگوي شوت ثابت از فاصله  تالش با ترتیب تصادفی ا15هرست شامل 

 3بین ستها . پاس سینه و به شرط تعداد تساوي تکالیف و بدون تکرار بیش از دو بار پشت سر هم از یک تکلیف بوده است

و ت و آزمون پاس نمره داده شد هاي این آزمایش در حین تمرینات به آزمون شو در گروه.  استراحت منظور شده استدقیقه

ها در هر جلسه از   نمره آن به عنوان نمرات آزمودنی ثانیه به عمل آمده و30ها در مدت زمان  آزمون دریبل از البه الي صندلی
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) آزمون اکتساب(آزمون ها در پس  آخرین تالش دوره اکتساب آزمودنیبالفاصله پس از. مرحله اکتساب منظور گردیده است

  .نمودندشرکت 

 ،)p>0/05(ها وجود ندارد گروهداري بین امتیازات  ا  با هم نشان داد که تفاوت معنیه آزمون گروه  بررسی میانگین نمرات پیش

 دقیقه استراحت 10 پس از ،ها در پایان آخرین جلسه تمرین تمامی آزمودنی. گردد ها طبیعی تلقی می لذا شیوه توزیع آزمودنی

  .آزمون شرکت کردند در پس
  

 هاي تحقیق  یافته

  ها مقایسه نمرات پیش آزمون گروه

اسمیرنف جهت توزیع طبیعی مورد -ها از طریق آزمون کلموگراف آزمون گروه ها میانگین نمرات پیش پس از تقسیم آزمودنی

  .  نتایج در جدول یک نشان داده شده است،ارزیابی قرار گرفت

  ها آزمون گروه  براي مقایسه میانگین نمرات پیشK-Sهاي   یافته)1 (جدول
  

  

  

  

  

  

ها را مورد تأئید  ها توزیع طبیعی آزمودنی  لذا یافته.هاست دار بین میانگین نمرات گروه ایج حاکی از عدم وجود تفاوت معنینت

  . دهد قرار می

هاي  هها از طریق آزمون تی براي گرو  به گروههاي مربوط آزمون، داده گذاري متغیر مستقل میان پیش و پسثیرأجهت بررسی ت

  .نتایج تحلیل در جدول دو نشان داده شده است. همبسته به اجرا در آمد

  ها آزمون گروه هاي پیش و پس آزمون تی همبسته مربوط به دادهج  نتای)2 (جدول

p  t انحراف استاندارد   تفاضل
  آزمون پس

انحراف استاندارد 
  آزمون پیش

میانگین 
  آزمون پس

 میانگین
  گروه ها  آزمون پیش

  قالبی  تغییر پارامتر 75/16  21/18 053/2  53/2  46/1  79/8  248/0
  تصادفی  تغییر پارامتر  88/16  54/18 117/3  5/2  66/2  009/3  001/0
  قالبی  تغییر مهارت 00/17  17/18 106/4  95/2  17/1  54/6  045/0
  تصادفی  تغییر مهارت  13/17  83/18 475/2  83/2  7/1  49/3  027/0
  قالبی  تغییر الگوي حرکتی 00/17  37/18 399/3  52/2  37/1  33/5  033/0
  ادفی تغییر الگوي حرکتی  تص 13/17  67/18 980/3  79/2  84/1  52/2  001/0

Z گروه ها  میانگین  انداردانحراف است  داري سطح معنی  

  پیش آزمون قالبی  تغییر پارامتر 75/16 053/2 616/0 757/0
  پیش آزمون قالبی  تغییر مهارت  00/17 117/3 000/1 356/0
  پیش آزمون قالبی  تغییر الگوي حرکتی  00/17 106/4 943/0 529/0
  پیش آزمون تصادفی  تغییر پارامتر 88/16 475/2 998/0 391/0
  پیش آزمون تصادفی  تغییر مهارت 13/17 399/3 968/0 493/0
  پیش آزمون تصادفی  تغییر الگوي حرکتی  13/17 980/3 865/0 600/0
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یر آزمون سا هاي پیش و پس ر در گروه قالبی، تفاوت بین دادهآن چنان که در جدول پیداست، به غیر از متغییر تغییر پارامت

  .دار شده است ها معنی گروه

آزمون در دو گروه  سها بصورت میانگین نمرات پ نتایج شوت. آزمون شرکت نمودند ها در پس در مرحله اکتساب تمامی آزمودنی

  .  آمده است3هاي مربوط در جدول  یافته.  مستقل مورد مقایسه قرار گرفتTتمرین قالبی و تصادفی با استفاده از آزمون 

  هاي مربوط به آزمون فرضیه دو روش تمرین تصادفی و قالبی در مرحله اکتساب  داده)3 (جدول
  داري معنی سطح T  معیار انحراف  میانگین  شاخص       گروه

 502/2 54/18  تصادفی گروه     

 539/2 21/18  قالبی گروه     
475/0 637/0 

  

این نتیجه بدان . داري وجود ندارد ن تصادفی و قالبی تفاوت معنیشود بین دو روش تمری طور که در جدول مشاهده می  همان

  ).  کی نمودار(اي مشاهده نشده است در مرحله اکتساب اثر تداخل زمینهمعناست که 

  

  

  

  

  

  

 

  هاي تمرینی قالبی و تصادفی  مقایسه نتایج روش)1(نمودار 
  

از )  تغییرالگو، تغییرمهارت،تغییر پارامتر(ها در سه آزمایش مختلف له براي مقایسه روند عملکرد گروه همچنین در این مرح-2

 .  آمده است4ول هاي مربوط در جد داده.   یک راهه استفاده شده استروش تحلیل واریانس

  در مرحله اکتساب) تغییرالگو، تغییرمهارت،تغییر پارامتر(هاي مربوط به آزمون تحلیل واریانس یک راهه سه آزمایش مختلف  داده)4 (جدول
  
  
  
  
  

  

  داري معنی سطح  F  معیار انحراف  میانگین  شاخص       گروه

 782/21 13/18  پارامتر تغییر گروه آزمون پس
 552/2 44/18  تغییرمهارت گروه مونآز پس

 0925/3 565/18  تغییرالگو گروه آزمون پس

078/0 9265/0 

18.54 18.21

2.539 2.502

میانگین
انحراف معیار
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در ) لگو تغییرمهارت و تغییرا،تغییر پارامتر(هاي مختلف اجراي مهارت  شود بین روش همان طور که در جدول مشاهده می

اي  تلف اجراي مهارت اثر تداخل زمینههاي مخ این بدان معناست که در روش. داردداري وجود ن مرحله اکتساب تفاوت معنی

  . مشاهده نشده است

  

  

  

  

  

  

  

  هاي مختلف اجراي مهارت در مرحله اکتساب هاي مربوط به میانگین روش ج داده نتای)2 (نمودار
  

ز آزمون هاي مختلف اجراي مهارت در دو روش تمرین تصادفی و قالبی با استفاده ا مرحله اکتساب اثر متقابل بین روش در -3

  . آمده است5که داده هاي مربوط در جدول . تحلیل واریانس دو راهه مورد مقایسه قرار گرفت

 هاي تحلیل واریانس دو راهه در مرحله اکتساب  یافته)5(جدول
 مجذورات میانگین  واریانس  f  داري معنی سطح

  

  تغییرات منابع  مجذورات مجموع
  تمرین روش 159/0  1 159/0 197/0 661/0
  اجرا نحوه 299/8  9 922/0 139/1 370/0
  اجرا نحوه*تمرین روش 332/1  9 148/0 183/0 994/0
  خطا 667/22  28 810/0    

هاي مختلف اجراي مهارت در دو روش تمرین تصادفی و قالبی در مرحله   بین روششود همان طور که در جدول مشاهده می

  . خورد داري به چشم نمی تساب تفاوت معنیاک
  

  

  بحث 

که این نتایج . افتد اي اتفاق نمی پارامتري هستند، اثر تداخل زمینهنتایج تحقیق نشان داد که وقتی تکالیف فقط داراي تغییرات 

، حمایت ) 2008(، لی و لن)1997( ، الندین و هربرت) 1993(، هال و بویل)1991(هاي تحقیقات چمبرلین و همکاران از یافته

بود که نشان داد در )  1997( ،  پولوك و لی)1990( ، بویس و دل ري)1984( پیگوت و شاپیرواما برخالف تحقیقات . کند می

 .مرحله اکتساب، گروه تمرین قالبی اجراي بهتري دارد

18.13 18.44 18.565

1.782 2.552 3.0925

میانگین
انحراف معیار

ا
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اي و کسب نتایج   که براي مشاهده  اثر تداخل زمینهبا استناد به فرضیه بازسازي طرح عمل اظهار داشتند ) 1990(مگیل و هال 

هاي حرکتی تعمیم یافته متفاوتی  اید تکالیف مورد تمرین از برنامهتمرین قالبی در مقایسه با گروه تمرین تصادفی ببهتر گروه 

تواند توجیه  له تغییر کرده است، این نظریه میهاي حرکتی یکسان بوده و فقط پارامتر فاص هدر اینجا چون برنام .پیروي کنند

  . زیرا در اینجا برنامه حرکتی تعمیم یافته متفاوتی بکار گرفته نشده است،اي باشد هدلیل عدم مشاهده اثر تداخل زمینکننده 

 ها با نتایج تحقیقات گود و مگیل این یافته. افتد اي اتفاق نمی ینه دیگر نتایج نشان داد که با تغییر مهارت نیز اثر تداخل زم

)  2004( و همکارانشو گیپرت) 2002(ش من و ویلی، فی)1994(، هال و همکارانش)1990(، کرامپتون و همکاران)1986(

رسد که  ن ترتیب به نظر میبدی. همخوانی ندارد) 1994(، سکیا و مگیل)1986( و با نتایج تحقیقات گود و مگیلهمخوانی دارد

 بارز ، هستندهاي حرکتی متفاوت اما الگوي حرکتی یکسانی هایی که داراي برنامه اي در مرحله اکتساب مهارت اثر تداخل زمینه

هاي متفاوت در  هاي تمرینی و حساسیت تعداد تالشگردد و با وجود ماهیت مختلف تکالیف میدانی و تفاوت در تجربه،  نمی

  . دهی، این پدیده عمومیت دارد هاي نمره سیستم

هاي پژوهش با  یافته. افتد اي اتفاق نمی رکتی مهارت نیز  اثر تداخل زمینههمچنین سایر نتایج نشان داد که با تغییر الگوي ح

اما با نتایج پرال و . ، همخوانی دارد)1994(، اسمیتی)1992(، بورتولی و همکاران)1990(نتایج تحقیقات فرنچ و همکاران

حمایت کنند ) 1990(توانند از فرضیه مگیل و هال ها نمی این یافته. هماهنگ نیست) 1996(، هربرت و دیگران)1995(ادواردز

شاید با توجه . یابد با آرایش تمرین تصادفی افزایش میاي با تمرین تکالیف غیر مشابه  کند سطح تداخل زمینه میبینی  که پیش

هاي تمرینی بیشتر یا سیستم  اي به تعداد تالش بروز اثر تداخل زمینههاي اساسی درماهیت تکالیف مورد تمرین،  به تفاوت

گردد که با  معلوم می) 1990(به نظر لی و وایتیب نتایج این تحقیق با اتکا بدین ترت. تري نیاز داشته باشد دهی حساس نمره

  .اي در این تکالیف به تمرینات قابل توجهی نیاز است  تداخل زمینهتوجه به جذابیت ذاتی تکالیف میدانی براي بروز اثر
  

  گیري  نتیجه

 اثر ، در صورت تغییر در ماهیت تکلیف مورد تمرینگیریم که حتی  تحقیق در مرحله اکتساب نتیجه میهاي با توجه به یافته

 ،جلسما و پیترز(توان دشواري تکلیف   را میهاي اثرگذار بر نتایج از جمله عامل.  مشاهده نبوده استاي قابل تداخل زمینه

، مقدار )1996سکیا و مگیل، (، سطح مهارت فراگیرندگان)1995چانگ، (، تعداد پارامترهاي تغییر کرده هنگام اجرا )1989

رسد با   میبنابراین به نظر. هاي شناخته شده یا ناشناخته دیگر دانست و بسیاري از عامل) 1993ولف ولی، (بازخورد داده شده

ها، حساسیت   تجربه آزمودنی،هاي تمرینی گري همچون تعداد جلسات و تالش ات مشابهی که در آن عوامل مداخلهانجام تحقیق

بین جلسات تمرین تغییر کرده باشد و مقایسه نتایج آن با نتایج تحقیقات حاضر امکان اظهار نظر دهی و فاصله زمانی  نمره

  .اي در تکالیف میدانی میسر باشد خل زمینهقطعی در خصوص بروز اثر تدا
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