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ي والیبال با ها بر اکتساب، یادداري و انتقال مهارت اي اثر تداخل زمینه

  تعمیم یافته متفاوت و یکسان  ي حرکتیها برنامه
  

  3، دکتر محمدعلی اصالنخانی2زاده ، دکتر مهدي نمازي1فرزانه حاتمی
  

  مربی دانشگه شهید رجایی. 1

  . دانشیار دانشگاه شهید بهشتی3و 2
  

 6/5/88تاریخ پذیرش مقاله:     21/12/87ه: تاریخ دریافت مقال

 چکیده

هاي  اي بر اکتساب، یادداري و اشتغال مهارت هدف از این مطالعه، بررسی اثر تداخل زمینه

هاي حرکتی تعمیم یافته و پارامتر) بوده است. این  والیبال (مبتنی بر تغییرات در برنامه

دانشجوي دختر مبتدي با  78، تعداد تحقیق در قالب دو آزمایش انجام شد. در این پژوهش

هاي والیبال  ها، در آزمایش یک، مهارت شرکت کردند. آزمودنی 1032203میانگین سنی 

، شامل مهارت پنجه در فواصل مختلف 2شامل پنجه، پاس و سرویس را آموختند. آزمایش 

ها،  در گروهکنندگان در سه گروه گمارده شدند. قبل از قرار گرفتن افراد  بود. سپس شرکت

اي و تصادفی بود. همۀ  آزمون به عمل آمد. سه گروه شامل تمرین مسدود، زنجیره پیش

کوشش براي هر تکلیف  20کوشش در هر جلسه و  60جلسه تمرین شامل:  6ها در  آزمودنی

هاي یادداري و انتقال در روزهاي مجزا انجام  شرکت کردند. پس از پایان جلسات تمرین آزمون

دار سه  هاي تکراري روي جلسات تمرین، پیشرفت معنی ل عاملی واریانس با اندازهشد. تحلی

یک  ANOVAدار نبود. نتایج  ها معنی گروه را در هر دو آزمایش نشان داد. اما تفاوت بین گروه

هاي یادداري و انتقال نشان نداد. براساس نتایج  هاي در آزمون داري را بین گروه راهه اثر معنی

هاي والیبال یافت نشد.  اي در یادگیري مهارت داري از تداخل زمینه ق، هیچ اثر معنیاین تحقی

اي قالبی یا تصادفی  هاي قالبی، زنجیره دهند که تمرین هاي این تحقیق نشان می یافته

  هاي والیبال در افراد مبتدي مورد استفاده قرار گیرند. توانند براي یادگیري مهارت  می

  

اي،  اي، پارامتر، تمرین قالبی، تمرین قالبی زنجیره اثر تداخل زمینه سی:هاي فار کلیدواژه

  هاي والیبال. تمرین تصادفی، مهارت
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 مقدمه

کید با تأ ریزي جلسات تمرین عوامل مؤثر در فرایند یادگیري، برنامه ترین مهمیکی از  بدون شک

ریزي تمرین  ي برنامهها از راهاست. یکی  تمرین به دلیل نیازهاي متنوع فراگیرانبر تغییرپذیري 

توسط  که اي است. اثر تداخل زمینه 1اي اي به نام اثر تداخل زمینه تغییرپذیر، به کار بردن پدیده

 شـده، ۀ تربیـت بـدنی   ) وارد عرص1979( 3و توسط شی و  مورگان ) مطرح1966( 2ویلیام بتیگ

 ۀدر طـول مرحلـ   مهـارت اجـراي چنـد    ایجـاد شـده در نتیجـۀ   اي است که در آن تداخل  پدیده

 ي هـا  آزمـون را در  وياما یادگیري  کند میف را تضعی اگیرعملکرد یا اجراي تمرینی فر ،اکتساب

ي ایجـاد  ا تـداخل زمینـه   ،تر میزان تداخل یا به طور اختصاصیدهد.  ادداري و انتقال افزایش میی

. هـر  )1( بسـتگی دارد تمرینـی   در یک جلسۀ هانارائه آ ه به چگونگی آرایش تکالیف یا نحوةشد

د سـطوح مختلفـی از تـداخل    توانن می 6و تصادفی 5اي زنجیره ،4ي تمرینی مسدودها یک از روش

عمـده مطـرح    سـه فرضـیۀ   اي ه دالیل بروز اثر تداخل زمینـه براي توجیرا ایجاد کنند. اي  زمینه

(لـی و   8)، بازسـازي طـرح عمـل   1979،(شی و مورگان 7بسطفرضیه  :از اند که عبارت شده است

   .)2( )1988 ،10دیویس( 9و تداخل پس گستر) 1985، مگیل

(تمـرین تصـادفی)    اي باال مرینی داراي تداخل زمینهت ۀبرنام ند کهبسط معتقد فرضیۀ طرفداران

فعال قـرار گیرنـد    ۀتکالیف مختلف در حافظ بهمربوط  اي هاي حافظه شود که بازنمایی باعث می

حاصله به ایجـاد  پردازش بین و درون تکلیفی  شود تا عملیات میموجب خود  ۀبه نوبکه این امر 

تمـرین   کـه هنگـام اسـتفاده از راهبـرد     حـالی در تکالیف بینجامـد، کامل و غنی از یک بازنمایی 

محدود بـه   (پردازش درون تکلیفی) هاي شناختی سطحی درگیر پردازش، فراگیران فقط مسدود

د کن بازسازي طرح عمل پیشنهاد می ۀفرضییگر، د طرف از .شوند میفعال  در حافظۀیک تکلیف 

تداخل با سایر  ۀطرح عمل مورد استفاده در کوشش قبلی در نتیج، تمرین تصادفی ۀکه در برنام

 فراموش شـده بازسازي طرح عمل  جهتي پردازشی موردنیاز ها فعالیت .شود فراموش  ها کوشش

                                                                                                               
1. Contextual interference  effect 
2. William Battig  
3. Shea and Morgan  
4. Blocked Practice 
5. Serial Practice 
6. Random Practice 
7. Elaboration hypothesis 
8. Action plan reconstruction hypothesis 
9. Retroactive inhibition hypothesis  
10. Davies 
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خـود باعـث افـزایش     این امر بـه نوبـۀ   هک شود میتر از مهارت منجر  به ایجاد یک بازنمایی قوي

 ۀدر حافظـ  ماندن ضمن باقی د، طرح عملکه در روش تمرین مسدو در حالی ؛گردد یادگیري می

 ي بعدي مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد.    ها در کوشش کمتر فعالیت شناختی صرفتواند با  میفعال 

مرین مسدود، الگوهـاي  تعقیده است که در روش  بازداري پس گستر بر این ۀفرضی اینکه نهایت

کـاهش  قـدیمی   وانی الگوهاي یادگرفتـه شـدة  فراخ جهتقدرت حافظه را جدید  فراگرفته شدة

فراخـوانی الگوهـاي قبلـی را کمتـر تضـعیف       در تمرین تصادفی، الگوهـاي جدیـد   اما ،دنده می

  .)3( دنکن می

ي هـا  یادگیري مهارت دهد که اثر مذکور در تمام شرایط مینشان  ،اي مرور ادبیات تداخل زمینه

 يهـا  برنامـه  تکلیـف از لحـاظ  بـه نـوع    اي حرکتی قابل مشاهده نیست و بروز اثر تداخل زمینـه 

 3مگیـل و هـال  متفـاوت بسـتگی دارد. بـه عنـوان مثـال،       2یا پارامترهـاي  1حرکتی تعمیم یافته

کـه اثـر    ) پس از مرور گسترده اي بر ادبیات اثر تداخل زمینه اي به این نتیجه رسـیدند 1990(

هـاي حرکتـی    شـود کـه توسـط برنامـه     تکالیفی مشاهده می هنگام استفاده ازتداخل زمینه اي 

تکـالیفی کـه    اثر هنگام تمـرین  این که حالیشوند، در  متفاوتی کنترل می (GMP) تعمیم یافته

آمـاره اي   تنیـاز بـه تغییـرا    یـا  شوند و مشابه کنترل می ۀحرکتی تعمیم یافت توسط یک برنامۀ

    .)1(ند، بسیار ناچیز استدار

از حرکـات   اي حرکـت یـا دسـته   به جاي یک است که  اي برنامه حرکتی تعمیم یافتهیک برنامه 

هـاي مشـترك یـا     کند. یک طبقه از اعمـال داراي ویژگـی   میاز اعمال را کنترل  اي طبقه خاص،

حرکتـی   مـۀ برنا خش دیگري از دهد. ب میامه را تشکیل که هویت اصلی برن استوجوه جوهري 

به منظور انطبـاق بـا نیازهـاي     ي تغییر پذیر یا پارامتر است. پارامترها شامل ویژگی تعمیم یافته

ـ . )2( کنـد  مـی به اجراي دیگر تغییـر   ییاز اجرا ،محیطی ویژة بررسـی  یـک  ) در 1998( 4راديب

ر رسـید کـه بیشـت    بـه ایـن نتیجـه    داد،را مورد آزمـون قـرار   هال  مگیل و فرضیۀ تحقیقاتی که

؛ ترنبـال و  1984،  5کننـد (پیگـوت و شـاپیرو    تحقیقات آزمایشگاهی از این فرضیه حمایت مـی 

 ،در شرایط خارج از آزمایشـگاه  ،از سوي دیگر .)1992 ، 7ولف و اشمیت ،لی ؛1986 ، 6دیکنسون

) در ادامـۀ  1998( شواهد کم و بسیار مبهمی در مورد اثر تداخل زمینـه اي وجـود دارد. بـرادي   

                                                                                                               
1. Generalized motor programs(GMP) 
2. Parametes 
3. Magil &Hall 
4. Brady 
5. Pigot &Shapiro 
6.Trenball & Dickson 
7. Lee , Wulf & Schmidt 
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نتـایج اکثـر    "اشـاره کـرد :   )1990مگیل و هـال (  ۀآزمون فرضی انجام شده در زمینۀ تحقیقات

زیرا در شرایط میدانی، هنگام تمرین کنند  حمایت نمیمگیل و هال  فرضیۀ تحقیقات میدانی از 

) در مقایسه با تمـرین  با تعدیل در پارامتر مشابه ۀحرکتی تعمیم یافت برنامۀچند تکلیف مشابه (

 "شـود  مـی بیشتري ایجاد  اي خل زمینه) تدامتفاوت ۀ حرکتی تعمیم یافتۀبرنامفاوت (تکالیف مت

 ؛ 2007همکـاران،   و 4زتـو  ؛2006، 3؛ جـونز 2003 ،و همکـاران  2؛ کوفو1990همکاران، و1 (فرنچ

اثـر تـداخل    "با عنـوان  اي مقاله) 2008این در حالی است که برادي ( .)1( )2001 ،5میرا و تانی

 در شـرایط آزمایشـگاهی و اثـر    اي نیرومند تـداخل زمینـه   بر اثر "ي ورزشیها ارتو مه اي زمینه

بـه  پذیري این اثـر   داشته است. برادي معتقد است که تعمیم اشارهدر شرایط میدانی  آنضعیف 

ي حرکتـی در مقایسـه بـا تکـالیف آزمایشـگاهی      هـا  ه دلیل پیچیـدگی مهـارت  ب ،شرایط میدانی

 6نتایج یک تحقیق فـرا تحلیلـی انجـام شـده توسـط گیلبـر       ،ه بر اینعالو .)4( ستپذیر نی امکان

متوسط بین تمرین مسدود و تصادفی در شرایط میـدانی   بعضاًو  پایین) حاکی از تفاوت 2005(

معتقـد   و از اثر تداخل زمینه اي در شرایط میدانی حمایت کـرده  گیلبر اینکه اگرچه ،بوده است

    ایط میـدانی بـدون توجـه بـه ماهیـت تکـالیف بـه وجـود         که اثر تداخل زمینه اي در شـر  است

    .)5( آید می

ییـد  أدر شرایط میدانی بـه دلیـل نیـاز بـه ت     اي وجود اثر تداخل زمینه ۀاهمیت پژوهش در زمین

اعتبار بیرونی نتایج تحقیقات و نیز رفع شبهات موجود در خصوص وجود اثر مـذکور در شـرایط   

یـاد  در شرایط  اي اثر تداخل زمینه متعددي پیرامون بررسیت تحقیقامیدانی باعث شده است تا 

تکالیفی را مورد اسـتفاده   ،اول این تحقیقات دستۀ .شودانجام  تکالیف ورزشیبا استفاده از  شده

نتایج  که ي حرکتی مختلفی براي کنترل حرکات درگیر بوده اندها قرارداده اند که در آنها برنامه

ــن تحقیقــات همســان نیســت.   ــه عنــوان مثــال، ای ــه تحقیقــات  در ب ــوط ب ــرنچ و نتــایج مرب ف

 )؛ جـونز 2003( )؛ کوفو و همکاران،آزمون یادداري1992و همکاران ( 7بورتولی)؛ 1990همکاران(

 نشـان داده نشـده اسـت    اي اثر تداخل زمینه) 1383( لطفی ) و2007( زتو و همکاران ؛)2006(

ــر ).11 ،9،10 ،8 ،7 ،6( ــایج تحق ،از ســوي دیگ ــرال و ادواردزنت ــات پ ــرت)؛ 1995( 8یق و  1هرب

                                                                                                               
1. French et al. 
2. Koufou et al. 
3. Jones 
4. Zetou et al. 
5. Meira & Tani 
6. Gelber  
7. Bortoli et al. 
8. Prahl & Edwards 
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) بـر وجـود   1385عبدالشـاهی (  و آزمون انتقال) ،1992( بورتولی و همکاران)؛ 1996( همکاران

نتـایج   حتـی  اسـت کـه ذکـر شـود    ). الزم 14 ،13 ،12 ،7( داللت داشته اند اي اثر تداخل زمینه

 ،ایجـاد نشـده   اي اثر تداخل زمینه اند که نه تنهانشان داده  )1999، 2تحقیقات (وگمن از برخی

). 15( اسـت  نگردیـده  مشـاهده بلکه برتري تمرین مسدود بر تمرین تصادفی در آزمون یادداري 

  کنتـرل   یکسـان حرکتـی   تکالیفی هسـتند کـه توسـط یـک برنامـۀ      شامل ،دوم تحقیقات دستۀ

یـن دسـته نیـز داراي    انتایج تحقیقات مربـوط بـه    ي پارامتري دارند.ها شوند و نیاز به تعدیل می

؛ در آزمـون یـادداري    )1990( 3بویسـی و دل ري  به عنوان مثال، نتایج تحقیقـات تناقض است. 

تفـاوت   ،تمـرین  در مرحلـۀ  )1383( لطفـی  و) 2001؛ میـرا و تـانی (  )1997( 4لندین و هربرت

ن و لنـدی تحقیقـات  . نتـایج  )18 ،17 ،16، 11( ي را بین سه روش تمرینی نشان ندادنددار معنی

در آزمـون   اي حاکی از برتري سطح متوسـط تـداخل زمینـه   در آزمون یادداري  )1997هربرت (

 تحقیقـات  اکتسـاب  ۀبرتـري تمـرین مسـدود در مرحلـ     ،عالوه بر این. )17( بوده استیادداري 

 همکـاران  اسـمیت و ي یادداري و انتقـال  ها آزمون و )2003()؛ هوانگ 1990بویسی و دل ري (

 5دیـویس  اسـمیت و  :از جملـه  سایر تحقیقـات نتایج  .)19، 16، 3( مده استبه دست آ )2003(

)  و 2002()؛ اسـمیت  1995اسـمیت و دیـویس (   ؛تمـرین  در مرحلۀ )2002(؛ اسمیت )1995(

) و 1995)؛ اسـمیت و دیـویس (  1990و بویسـی و دل ري (  در آزمون یـادداري ) 2003(هوانگ 

ي هـا  برتـري تمـرین تصـادفی نسـبت بـه روش      ةنشان دهنـد  ،در آزمون انتقال )2003(هوانگ 

 .)21، 20، 16، 3( ه اسـت دبـو  اي بروز اثر تـداخل زمینـه   ،به عبارت دیگر و اي مسدود و زنجیره

موجود ي ها فرضیهو همچنین تضاد بین  انجام شده از تحقیقات برآمدهمتناقض ي ها یافته وجود

، بـرادي  ؛1990،مگیـل و هـال   ( دانیدر تکـالیف میـ   اي ل زمینهتعمیم پذیري اثر تداخ پیرامون

ي صـحیح بـه فراگیـران از سـوي     هـا  آمـوزش  ۀنیز اهمیت ارائ) و 2005 ،و گیلبر 2008، 1998

واحـد در   تحقیـق لزوم انجام یک  ،و بهینهي اجرا و یادگیري مطلوب مربیان و مدرسان در راستا

و پـارامتر را آشـکار    حرکتـی  ۀزمان هـر دو متغیـر برنامـ    اعمال هم ضمن ،اي تداخل زمینه ةحوز

ي والیبال با ها در مهارت اي تا اثر تداخل زمینه حاضر بر آن استتحقیق  ،. در این راستاسازد می

ي ها کوشش در پارامتر در سه سطح مسدود، دستۀتعمیم یافته و تغییر حرکتی  ۀتغییر در برنام

                                                                                                               
1. Hebert et al. 
2. Wegman 
3. Boyce  & Del Rey 
4. Landin &  Herbert 
5. Smith & Davies 
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 هاي ت که ذکر شود مهارتالزم اس .بررسی کنددر دو آزمایش جداگانه را و تصادفی  1اي زنجیره

باشـد کـه بـراي اولـین بـار در       مـی مورد استفاده در این تحقیق شامل پنجه، سـاعد و سـرویس   

  ي دختر انجام شده است.ها کشورمان با استفاده از آزمودنی

  پژوهش روش 

  کنندگان شرکت

ان که در نفر از دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه دختران دانشگاه شهید بهشتی تهر 90 تعداد

 ،هاي غیر تربیت بدنی مشغول به تحصیل بودند در رشته 1386 -87نیمسال دوم سال تحصیلی 

از نـوع نیمـه تجربـی و     کـه  ،پـژوهش این  در به صورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند.

 تغییـر در برنامـۀ  به صورت تصادفی در دو آزمایش جداگانـه بـا عنـاوین     ها نیدآزمو، بود میدانی

گماشـتن  (آزمـایش دوم) گماشـته شـدند. پـس از      (آزمـایش اول) و تغییـر در پـارامتر    کتیحر

سـه مهـارت پنجـه، سـاعد و      ،ي آزمـایش اول هـا  در دو آزمایش جداگانـه، آزمـودنی   ها آزمودنی

بـا   ي آزمایش دوم فقط مهارت پنجه آمـوزش داده شـد.  ها سرویس را آموزش دیدند. به آزمودنی

بـا اسـتفاده از    یک پیش آزمون به عمل آمـد و نهایتـاً   ها از آزمودنی ،زشآمو ۀمرحل پایان یافتن

ي هـا  دسـته کوشـش  در سه گروه تمرینـی مسـدود،    ،مایش مربوطهآزبا توجه به  ABBAروش 

گین امتیـازات  یی کـه میـان  ها آزمودنی ذکر شود الزم است کهو تصادفی قرار گرفتند.  اي زنجیره

  از جریان تحقیق کنار گذاشته شدند. ،بود 50زمون بیشتر از پیش آ آنها درمربوط به سه تکلیف 

  آزمایش اول

هدف از اجراي این آزمایش بررسی اثر تداخل زمینـه اي بـر اکتسـاب ، یـادداري و انتقـال سـه       

مختلف کنتـرل   سرویس والیبال که توسط سه برنامۀ حرکتی تعمیم یافتۀ مهارت پنجه، ساعد و

ي ها دیگر، هدف از اجراي آزمایش اول، به چالش کشیدن فرضیهبه عبارت  ، بوده است.شوند می

ي والیبـال بـر اسـاس    هـا  موجود پیرامون اثر تـداخل زمینـه اي در خصـوص یـادگیري مهـارت     

 ۀآن در مرحلـ  ةکننـد  نظـري حمایـت   ۀمتفـاوت و تعیـین زمینـ    ۀي حرکتی تعمیم یافتها برنامه

  ي یادداري و انتقال است.  ها اکتساب، آزمون

هـاي مربـوط    نفر آزمودنی به صورت تصادفی در آزمایش اول، آموزش 45تعداد گماشتن پس از 

 30هاي پنجه، ساعد و سرویس ارائـه شـد، سـپس یـک پـیش آزمـون شـامل اجـراي          به مهارت

                                                                                                               
1. Serial blocks training 
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، به عمل آمد. در پیش آزمـون  ها ) از آزمودنیها کوشش مربوط به هر یک از مهارت 10کوشش (

ساعد را از فاصله سه متري از خط تور نسـبت بـه هـدف سـمت      هاي پنجه و مهارت ها آزمودنی

ـ     م دادند و مهارت سرویس را از نیمۀ سمت راست منطقـۀ راست انجا رو  هسـرویس بـه زمـین روب

یی که میانگین امتیازات مربوط به سه تکلیف آنهـا بیشـتر از   ها ن دسته از آزمودنیاجرا کردند. آ

شـش نفـر از    تعـداد  ند. در ایـن مرحلـه از تحقیـق،   بود، از جریان تحقیق کنار گذاشته شـد  50

) در ABBAبا استفاده از روش جـور کـردن نمـرات (    ها ها حذف شدند. سپس آزمودنی آزمودنی

اي و تصادفی قرار گرفتند و سه مهارت  نفره تمرین مسدود، زنجیره 13یکی از سه گروه تمرینی 

 60تمرینی و هر جلسـه شـامل    جلسۀ ام دادند. این مرحله شامل ششاکتساب انج ۀرا در مرحل

کوشش مربوط به هر مهارت) به صورت یک روز در میـان بـود. در گـروه تمرینـی      20کوشش (

کوشـش مهـارت سـاعد و در     20کوشش مربوط به پنجـه، سـپس    20ابتدا  ها مسدود، آزمودنی

ر هـر  ي فـرد د ها کوشش مربوط به مهارت سرویس را انجام دادند (تعداد کل کوشش 20نهایت 

). کوشـش بـود   360ش شـامل  ي انجام شـده در آزمـای  ها و تعداد کل کوشش 120مهارت برابر 

از پیش تعیین شده شامل  ةي زنجیره اي، یک زنجیرها ي گروه تمرینی دسته کوششها آزمودنی

یک دسته کوشـش پـنج تـایی سـاعد و یـک دسـته         یک دسته کوشش پنج تایی مهارت پنجه،

در هر جلسه تمرین انجام دادند و پس از دو دقیقه اسـتراحت ایـن    کوشش پنج تایی سرویس را

 15در هـر نوبـت تمرینـی،     یي گروه تمرینی تصـادف ها زنجیره را چهار بارتکرار کردند. آزمودنی

بـه   ،تعداد پنج کوشش را با ترتیبی تصـادفی  ،مهارت پنجه، ساعد و سرویس و از هر نوع مهارت

پـس از دو دقیقـه    انجـام دادنـد.   ،پشت سر هـم تکـرار نشـود    رتاي که بیش از دو نوع مها گونه

هاي تمرینی دوم، سوم و چهارم تمرین شـدند. سـه روز پـس از پایـان      استراحت به ترتیب نوبت

کوشش از هر مهارت) و یک روز بعد  10کوشش (30اکتساب، یک آزمون یادداري شامل  مرحلۀ

  . ) برگزار شدها کوشش جدید از مهارت 10کوشش ( 30از آزمون یادداري، آزمون انتقال شامل 

  آزمایش دوم

مبتنی بر تغییر در پارامتر بـر اکتسـاب،    اي بررسی اثر تداخل زمینه ،هدف از اجراي آزمایش دوم

و  اي ي زنجیـره هـا  دسـته کوشـش  دود، در سه سطح مسـ  پنجه والیبال یادداري و انتقال مهارت

بـا  والیبـال   مهـارت پنجـۀ  ، شده در این آزمایشگماشته  يها آزمودنی ن منظوربدی. تصادفی بود

تمامی مراحـل اجـراي ایـن     کردند. کسب 1راهبرد تمرین متغیررا با استفاده از تغییر در پارامتر 

کوشش مربوط به  20ابتدا  ها در گروه تمرینی مسدود، آزمودنی .آزمایش مشابه آزمایش اول بود

                                                                                                               
1. Variable practice 
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 20ش پنجه از فاصله سه متري و در نهایت کوش 20پنجه از فاصله دو متري از خط تور، سپس 

انجام دادند (تعداد نسبت به هدف سمت راست  کوشش مربوط به پنجه از فاصله چهار متري را 

ي انجـام شـده در   هـا  و تعداد کل کوشـش  120ي فرد در هر گونه از مهارت برابر ها کل کوشش

ي زنجیره اي، یک ها وششي گروه تمرینی دسته کها کوشش بود). آزمودنی 360آزمایش شامل 

یـک   ،تـایی پنجـه از فاصـله دو متـري     از پیش تعیین شده شامل یک دسته کوشش پنج زنجیرة

 ۀکوشش پنج تایی پنجـه از فاصـل   ۀسه متري و یک دست پنجه از فاصلۀ کوشش پنج تایی دستۀ

ا چهـار  ر یرةتمرین اجرا کردند و پس از دو دقیقه استراحت این زنج ۀچهار متري را در هر جلس

پـارامتر مختلـف از    سهي گروه تمرینی تصادفی، در هر نوبت تمرینی ها بارتکرار کردند. آزمودنی

اي کـه بـیش از دو    گونه   مهارت پنجه و از هر پارامتر تعداد پنج کوشش را با ترتیبی تصادفی به

بـه   ،حتپـس از دو دقیقـه اسـترا    و ، انجـام دادنـد  پارامتر مهارت پنجه پشت سر هم تکرار نشود

 ۀ. سه روز بعد از پایـان مرحلـ  را اجرا کردندي تمرینی دوم، سوم و چهارم تمرین ها ترتیب نوبت

کوشش از هر پارامتر) و یـک روز   10کوشش ( 30تمرین یا اکتساب، یک آزمون یادداري شامل 

 متري از خط تـور بـه   5/3کوشش پنجه از فاصله  10بعد از آزمون یادداري، آزمون انتقال شامل 

  سمت هدف سمت چپ اجرا شد.

  مراحل اجراي آزمون

اکتسـاب، آزمـون   تمرین یـا   مرحلۀ ،پیش آزمون احلمر این تحقیق شامل ةدهند مراحل تشکیل

وشـش  ک 30 ،یـادداري  آزمـون  و در مراحل پیش آزمون ها آزمودنی .انتقال بود آزمون یادداري و

تمرینی  ۀدر شش جلس ها آزمودنی ،باکتسا ۀا اجرا کردند. در مرحل) رکوشش از هر تکلیف 10(

یک  انجام دادند. راکوشش تمرینی  60ه،میان شرکت کردند و در هر جلسبه صورت یک روز در 

در آزمـایش اول،   .یک آزمون انتقال به عمل آمد ها از آزمودنی ،آزمون یادداري اجراي از پسروز 

متـري از   5/3وشـش از فاصـله   ک 10هاي پنجه و ساعد شامل اجـراي   آزمون انتقال براي مهارت

اجـراي   مربـوط بـه   اتامتیاز ،خط تور به سمت هدف سمت چپ بود و در آزمون انتقال سرویس

در  .ثبت شـد  ،رو هزمین روب چپسمت  ۀسرویس به نیم ۀ سمت چپ منطقۀاز نیم ،سرویس 10

ه سـمت  متري از خط تور ب 5/3 کوشش از مهارت پنجه از فاصلۀ 10 ،آزمون انتقال آزمایش دوم

  شد. اجراهدف سمت چپ 

  ابزارها و وسایل مورد استفاده 

در فـرم مشخصـات   آنهـا  ، وزن و قد شامل سال تولد ها آزمودنی اطالعات فردي در این پژوهش،
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آزمـون پـاس پنجـه و     ساعد با استفاده ازي پنجه و ها تیازات مربوط به مهارتام .ثبت شد فردي

) 1969( 2آزمـون سـرویس والیبـال ایفـرد     اسـتفاده از  سرویس با) و مهارت 1969( 1ایفرد ساعد

 ۀمرحل ،پیش آزمون مربوط به مراحل امتیازات ،در تمامی مراحل تحقیق .)22( اندازه گیري شد

  ثبت امتیازات ثبت شد.  ۀدر برگانتقال  یادداري و يها ، آزمونتمرین

  آماري تحلیل

ي هـا  از روش تحقیـق مسـتلزم اسـتفاده   ها در مراحل اجـراي   میانگین ۀها و مقایس آزمون فرضیه

 عـدم وجـود  پیش آزمـون بـه منظـور بررسـی      ۀ امتیازات مرحلۀدر مقایس .استآماري مختلفی 

بـراي   .ک راهـه اسـتفاده شـد   از آزمون تحلیل واریانس یـ  ها تفاوت معنی دار بین میانگین گروه

ي هـا  نس در انـدازه ي مختلـف، آزمـون تحلیـل واریـا    هـا  تمرین در گروه ۀامتیازات مرحل ۀمقایس

 ۀدر مقایسـ مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت.      3(گـروه)  × 6(جلسات تمرین)   تکراري در یک طرح

آزمـون تحلیـل واریـانس     ي یادداري و انتقال، ازها ي تمرینی در آزمونها میانگین امتیازات گروه

سـطح   در _ 15SPSS نـرم افـزار   بـا اسـتفاده از   ،تمامی عملیات آمـاري  یک عاملی استفاده شد.

  .شد انجام  Excel - 2007و  05/0آلفاي 

  ها یافته

  مربوط به آزمایش اول  يها یافته

نشـان داد کـه تفـاوت      ها ، به منظور بررسی همگنی گروهراههنتایج آزمون تحلیل واریانس یک 

ي هـا  دسـته کوشـش   ،ي بین میانگین امتیازات پیش آزمون سه گروه تمرینـی مسـدود  دار معنی

ند وضعیت آغازین مشابهی قرار داشـت و هر سه گروه در  است تصادفی وجود نداشتهو  اي زنجیره

)978/0 = P، 022/0=F.(    

  اکتساب ۀمرحل

ي تمرینی در طـول  ها هر یک از گروهبه منظور بررسی روند پیشرفت  ،در این مرحله از آزمایش

در ن تحلیـل واریـانس   از آزمـو اسـتفاده   با ي تمرینی با یکدیگر،ها گروه ۀو مقایستمرین  ۀمرحل

جلسات تمـرین   ،اثرات اصلی گروه 3(گروه) × 6(جلسات تمرین)ي تکراري در یک طرح ها اندازه

 ي حاصـل در جـدول  هـا  و همچنین تعامل گروه و جلسات تمرین مورد بررسی قرار گرفت. یافته

                                                                                                               
1. AAHPERD Volleyball Set-up Test 
2. AAHPERD Volleyball Serving Test 
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  .ه شده استارائ 1 شمارة

  

  ي تکراريها زهي حاصل از آزمون تحلیل واریانس در انداها یافته .1جدول

  تمرین یا اکتساب مرحلۀدر  

  شاخص

  عامل
df F  P  

  * 007/0  38/3  5  جلسات تمرین

  963/0  037/0  2  گروه

  992/0  454/0  10  گروهو جلسات تمرین 

  است. دار معنی  P ≥ 05/0*درسطح       

  

 د که اثر اصلی گـروه و همچنـین تعامـل جلسـات تمـرین و     نده مینشان  1 ةشمارنتایج جدول 

داري وجـود   وه تمرینی تفاوت معنییعنی اینکه بین سه گر ،نبوده دار معنیگروه به لحاظ آماري 

اما اثر اصلی  ه،اکتساب مشاهده نشد ۀمرحلدر  اي اثر تداخل زمینه ،رت دیگربه عبا .ه استنداشت

تفـاوت   تمـرین، که بین میانگین امتیازات جلسـات  به این معنی  ،است دار معنیجلسات تمرین 

 هـا  نتایج  آزمون تعقیبی ال اس دي به منظور بررسی این تفـاوت  ي وجود داشته است.دار معنی

  .اند خالصه شده 2 جدول شمارةدر 
  

  جلسات تمرین ۀنتایج آزمون تعقیبی ال اس دي در مقایس .2جدول

  ششمجلسۀ   پنجمجلسۀ   چهارمجلسۀ   سومجلسۀ   دومجلسۀ   اول ۀجلس  

              اولجلسۀ 

            * 526/4 دومجلسۀ 

          574/0  * 10/5 سومجلسۀ 

        245/0  819/0  * 346/5 چهارمجلسۀ 

      150/1  395/1  969/1  * 495/6 پنجمجلسۀ 

    352/0  502/1  747/1  321/2  * 847/6 ششمجلسۀ 

  دهند. میرا نشان  ها اعداد  مذکور تفاوت میانگین    

  است. دار معنی  P ≥ 05/0*درسطح   
  

تفاوت بین جلسات اول با سایر جلسـات   ،نشان داده شده است 2 شمارة جدول در کهطور همان

تمام مراحل آزمون منجر به پیشـرفت عملکـرد شـده     است، همچنین تمرین بیشتر در دار معنی

ي آزمایشـی  هـا  منحنی اجراي گروه ،1 شمارة شکلدر نیست.  دار معنیاست، هرچند این تفاوت 

  است.اکتساب نشان داده شده  ۀدر مرحل
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  اکتساب ۀي آزمایشی در مرحلها منحنی اجراي گروه  .1شکل 

   یادداري آزمون

واریـانس یـک عـاملی    از آزمـون تحلیـل    ،میانگین امتیازات در آزمون یادداري ۀبه منطور مقایس

  ارائه شده است. 3شمارة  ي حاصل در جدولها یافته استفاده شد.

  

  اریانس یک عاملی در آزمون یادداريي حاصل از آزمون تحلیل وها یافته .3جدول

  شاخص

  گروه
  میانگین  تعداد

انحراف 

  استاندارد
df F P 

 01/14 57/41  9  تمرین مسدود

 76/16 75/46  10  اي ي زنجیرهها تمرین دسته کوشش  694/0  371/0  2

 72/13 75/41  9  تمرین تصادفی

  

ي هـا  ی مسـدود، دسـته کوشـش   بین سه گـروه تمرینـ  د که نده مینشان  3 شمارةنتایج جدول 

بدین ترتیـب، اثـر    .ي وجود نداشته استدار معنیتفاوت یادداري اي و تصادفی در آزمون  زنجیره

 ۀي پنجه، ساعد و سـرویس کـه توسـط سـه برنامـ     ها در آزمون یادداري مهارت اي تداخل زمینه



  ...... اي بر اکتساب، یادداري و انتقال اثر تداخل زمینه                                                          134

 

ي هـا  روهشوند، مشاهده نشده اسـت. منحنـی اجـراي گـ     مختلف کنترل می ۀحرکتی تعمیم یافت

  نشان داده شده است. 2 شمارة تمرینی در آزمون یادداري شکل

  

  
  ي تمرینی در آزمون یادداريها . منحنی اجراي گروه2شکل 

  آزمون انتقال 

میـانگین امتیـازات سـه گـروه تمرینـی       منظـور مقایسـۀ  بـه   ،آزمون تحلیل واریانس یک عاملی

ون انتقال مورد استفاده قرار گرفت. نتایج اي و تصادفی در آزم ي زنجیرهها مسدود، دسته کوشش

  ارائه شده است. 4 ل شمارةحاصل در جدو

  

  الون انتقي حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک عاملی در آزمها . یافته4جدول

  شاخص

  گروه
  df F P  انحراف استاندارد  میانگین  تعداد

 09/17 20/31  9  تمرین مسدود

2  162/0  851/0  
 يها تمرین دسته کوشش

  اي زنجیره
10  75/30 87/16 

 69/17 90/34  9  تمرین تصادفی

  

ي هـا  مسدود، دسته کوشـش  د که بین سه گروه تمرینینده مینشان  4 شمارة اطالعات جدول

اثـر   به عبارت دیگر، ي وجود نداشته است.دار معنیتفاوت  در آزمون انتقال اي و تصادفی زنجیره



   135                                                                         1388، پاییز، 24پژوهش در علوم ورزشی شماره 

 

 که توسط سـه برنامـۀ  ي پنجه، ساعد و سرویس ها و در مهارت در آزمون انتقال اي تداخل زمینه

ي هـا  شوند، مشاهده نشده اسـت. منحنـی اجـراي گـروه     مختلف کنترل می حرکتی تعمیم یافتۀ

  نشان داده شده است. 3 شمارة در شکلتمرینی در آزمون انتقال 

  

  
  ي تمرینی در آزمون انتقالها . منحنی اجراي گروه3شکل 

  به آزمایش دوم مربوط يها یافته

پـیش   ۀتمرینـی در مرحلـ   يها به منظور بررسی همگنی گروه ي تحقیق،ها قبل از آزمون فرضیه

این نتایج  ، میانگین امتیازات آنها در آزمون تحلیل واریانس یک راهه تجزیه و تحلیل شد.آزمون

 نـدارد ود وجـ تمرینـی   سه گروهامتیازات پیش آزمون در  يدار معنیتفاوت آزمون نشان داد که 

)996/0=P، 004/0 =F  .(  

  اکتساب مرحلۀ

بـه   3(گـروه)  × 6(جلسـات تمـرین)   ي تکراري در یـک طـرح  ها آزمون تحلیل واریانس در اندازه

جلسات تمرین و تعامل گروه و جلسات تمرین مـورد اسـتفاده    ،منظور بررسی اثرات اصلی گروه

  است. ه شدهارائ 5 شمارة ي حاصل در جدولها قرار گرفت. یافته
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  تمرین یا اکتساب ۀي تکراري در مرحلها ي حاصل از آزمون تحلیل واریانس در اندازهها یافته .5جدول

  شاخص

  عامل
df F  P  

  * 000/0  082/41  5  جلسات تمرین

  998/0  002/0  2  گروه

  073/0  753/1  10  گروهجلسات تمرین و 

  .است دار معنی  P ≥ 05/0*درسطح 
  

د که اثر اصلی گروه و همچنـین تعامـل جلسـات تمـرین و     نده مینشان  5 شمارة نتایج جدول 

امتیـازات تمـرین    در دار معنـی تفاوت  عدم وجوده دلیل ب .نیست دار معنیگروه به لحاظ آماري 

ه اکتسـاب مشـاهده نشـد    ۀدر مرحلـ  توان عنوان کرد که اثر تداخل زمینه اي می ،بین سه گروه

به ایـن معنـی کـه هـر سـه گـروه        است، دار معنیتمرین  ر اصلی جلساتاث ،از سوي دیگر. است

تعقیبی ال اس دي بـه منظـور بررسـی    نتایج آزمون  اند. تمرین پیشرفت کرده ۀتمرینی در مرحل

  خالصه شده است.  6 شمارة تفاوت میانگین امتیازات جلسات تمرین در جدول
  

  جلسات تمرین ۀنتایج آزمون تعقیبی ال اس دي در مقایس . 6جدول 
  

  ششمجلسۀ   پنجمجلسۀ   چهارمجلسۀ   سومجلسۀ   دومجلسۀ   اولجلسۀ   

              اولجلسۀ 

            * 184/9 دومجلسۀ 

          325/2  * 510/11 سومجلسۀ 

        * 779/4  * 105/7  * 289/16 چهارمجلسۀ 

      - 185/0  * 594/4  * 920/6  *16/ 104 پنجمجلسۀ 

    * 7/ 721  * 534/7  * 315/12  * 640/14  * 23/ 825 ششمجلسۀ 

  دهند. میرا نشان  ها اعداد مذکور تفاوت میانگین

  است. دار معنی  P ≥ 05/0*درسطح 
  

د، هر سه گـروه تمرینـی در جلسـات مختلـف     نده مین نشا 6 شمارةجدول که نتایج طور همان

اند، به جز تفاوت بین جلسات دوم و سوم و همچنین جلسـات   ي داشتهدار معنیتمرین پیشرفت 
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 05/0ي دار معنـی ي بـین میـانگین امتیـازات آنهـا درسـطح      دار معنـی و پنجم که تفاوت چهارم 

در مقایسه بـا   185/0پنجم به میزان  ۀمشاهده نشده است. عالوه بر این، میانگین امتیازات جلس

اکتسـاب در    ي آزمایشی در مرحلۀها منحنی اجراي گروه چهارم کاهش  نشان داده است. جلسۀ

  داده شده است. نشان 4 شمارة شکل

  
  اکتساب ي آزمایشی در مرحلۀها منحنی اجراي گروه  .4شکل

  یادداري آزمون

در گروه تمرینـی  والیبال از فواصل مختلف سه  زات مهارت پنجۀمیانگین امتیا ۀبه منظور مقایس

 ي حاصـل در جـدول  هـا  از آزمون تحلیل واریانس یک عاملی استفاده شد. یافته ،آزمون یادداري

  شده است.   ارائه 7 شمارة

  

  ي حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک عاملی آزمون یادداريها . یافته7جدول 

  شاخص

  گروه
  میانگین  تعداد

انحراف 

  استاندارد
df F P 

 98/16 44/59  12  تمرین مسدود

 55/14 88/63  12  اي ي زنجیرهها تمرین دسته کوشش  728/0  321/0  2و  34

 89/16 10/64  13  تمرین تصادفی
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ي هـا  دهند که بین سه گـروه تمرینـی مسـدود، دسـته کوشـش      مینشان  7شمارة نتایج جدول 

بـدین ترتیـب،    .ي وجود نداشـته اسـت  دار معنیتفاوت  ،یاددارياي و تصادفی در آزمون  زنجیره

را در آزمون یادداري به وجود  اي تمرین سه پارامتر مهارت پنجه نتوانسته است اثر تداخل زمینه

نشـان داده شـده    5 شـمارة  ي تمرینی در آزمون یادداري در شـکل ها آورد. منحنی اجراي گروه

  است.
  

  
  ي تمرینی در آزمون یادداريها . منحنی اجراي گروه5شکل 

  آزمون انتقال 

نی در آزمـون  والیبال از فواصل مختلف سه گروه تمری مهارت پنجۀمیانگین امتیازات  در مقایسۀ

ارائـه   8 شـمارة  انتقال، از آزمون تحلیل واریانس یک عاملی استفاده شد. نتایج حاصل در جدول

  شده است.
  

  ي حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک عاملی در آزمون انتقالها . یافته8جدول

  شاخص

  گروه
  میانگین  تعداد

انحراف 

  استاندارد
df F P 

 16/25 66/41  12  تمرین مسدود

 78/30 50/47  12  اي ي زنجیرهها تمرین دسته کوشش  840/0  175/0  2و  34

 93/23 92/46  13  تمرین تصادفی
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ي هـا  دهند که بین سـه گـروه تمرینـی مسـدود، دسـته کوشـش       میاطالعات جدول فوق نشان 

ي وجود نـدارد. بـه عبـارت دیگـر، تمـرین      دار معنیتفاوت  اي و تصادفی در آزمون انتقال زنجیره

در آزمـون   اي مهارت پنجه والیبال از فواصل مختلف (تغییر در پارامتر) به بروز اثر تداخل زمینـه 

  6 شـمارة  ي تمرینی در آزمون انتقـال در شـکل  ها انتقال منجر نشده است. منحنی اجراي گروه

  نشان داده شده است.

  
 

 ي تمرینی در آزمون انتقالها . منحنی اجراي گروه6شکل

  یريگ بحث و نتیجه

  اکتساب مرحلۀ  – آزمایش اول

در طول تمرین  ها پیشرفت آزمودنی ةنشان دهنداکتساب  ۀي مرحلها تجزیه و تحلیل دادهنتایج 

و  اي ي زنجیـره هـا  دسته کوشـش  ،مسدودبین سه روش تمرینی ي دار معنیتفاوت هرچند  بوده،

اکتسـاب مشـاهده    ۀرحلـ در م اي اثر تداخل زمینـه  ،به عبارت دیگر .نداشته استوجود  تصادفی

ی و ؛ بورتـول )1990رینـک و ورنـر (   ،فـرنچ  ایـن فرضـیه بـا نتـایج تحقیقـات      تیجۀن .نشده است

ــاران ( ــاران ( ؛ )1992همک ــو و همک ــونز2003کوف ــو و  ؛)2006( )؛ ج ــازت در ) 2007( رانهمک

 ،10، 9، 8، 7، 6( ي بسـکتبال همخـوانی دارد  هـا  در مهارت) 1383( لطفی هاي والیبال و مهارت

) در دو 1995تحقیقات پـرال و ادواردز (  يها با یافتهي تحقیق حاضر ها در عین حال یافته ).11

) در ضـربات فورهنـد و   1996( پیکل بـال؛ هربـرت و همکـاران    بک هند رشتۀ و رت فورهندمها

 ،تنـاقض اسـت  هاي بـدمینتون در   ) در مهارت1385عبدالشاهی (و  ،هند تنیس افراد مبتدي بک

 برتري تمرین تصادفی نسبت به تمـرین مسـدود نشـان داده شـده اسـت      ،تحقیقات زیرا در این
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سـطح  بـر برتـري   ي بنیـادي،  ها مهارتتساب اک) در 1999( وگمن ،عالوه بر این. )14، 13، 12(

 .)15( اسـت  اذعان داشته اي سطح پائین و باالي تداخل زمینه نسبت به اي متوسط تداخل زمینه

مبنـی بـر برتـري تمـرین     ) 1990مگیل و هـال(  ۀبا بخش اول فرضینتایج حاصل از این فرضیه 

  مغایرت دارد. ،ي حرکتی مختلفها با برنامه یتصادفی بر تمرین مسدود در تکالیف

  یادداري آزمون

میانگین امتیازات سه مهارت پنجه، ساعد و سرویس با استفاده از آزمـون   ۀنتایج حاصل از مقایس

 کوششـی اد کـه بـین سـه گـروه تمرینـی مسـدود، دسـته        تحلیل واریانس یک عـاملی نشـان د  

به عبـارت دیگـر،    ي وجود نداشته است،دار معنیتفاوت یادداري اي و تصادفی در آزمون  زنجیره

آزمـون  این فرضـیه بـا نتـایج     ۀنتیج. در آزمون یادداري مشاهده نشده است اي اثر تداخل زمینه

جونز )؛ 2003کوفو و همکاران (؛ )1992ران (بورتولی و همکا؛ )1990( یادداري فرنچ و همکاران

) در مهـارت  1995و پـرال و ادواردز (  هاي والیبـال  مهارت ) در2007) و زتو و همکاران (2006(

پـرال و ادواردز  یـادداري   يهـا  آزمـون اگرچـه در  ). 12، 10، 9 ،8 ،7 ،6( همخوانی دارد سرویس

) برتـري تمـرین   1385(عبدالشاهی  و) 1999( وگمن ؛هاي فورهند و بک هند) ( مهارت)1995(

حاصـل از   این نتایج بـا نتیجـۀ   ،ي تمرینی نشان داده شده استها تصادفی نسبت به سایر روش

آزمـون یـادداري هربـرت و     نتیجـۀ  ،عـالوه بـر ایـن    .)15 ،14 ،12( این تحقیق در تناقض است

صـل  نتایج حا .)13( ) در افراد مبتدي حاکی از برتري تمرین مسدود بوده است1996همکاران (

) مبنی بر برتري تمرین تصادفی بر تمرین 1990مگیل و هال( از این فرضیه با بخش اول فرضیۀ

  ي حرکتی مختلف مغایرت دارد. ها مسدود در تکالیفی با برنامه

  آزمون انتقال

میانگین امتیازات با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک عـاملی نشـان    مقایسۀنتایج حاصل از 

 ،اي و تصادفی در آزمون انتقـال  زنجیره يها اد که بین سه گروه تمرینی مسدود، دسته کوششد

در آزمـون انتقـال    اي به عبارت دیگر، اثـر تـداخل زمینـه    ي وجود نداشته است،دار معنیتفاوت 

نتایج آزمون انتقال این آزمایش بـا نتـایج تحقیقـات آزمـون انتقـال لطفـی        مشاهده نشده است.

) برتــري 1992بورتــولی و همکــاران ( اگرچــه در آزمــون انتقـال  )،11خـوانی دارد ( ) هم1383(

 ، این نتایج بـا نتیجـۀ  )7ي تمرینی نشان داده شده است (ها تمرین تصادفی نسبت به سایر روش

مگیـل و   ۀنتایج حاصل از این فرضیه با بخـش اول فرضـی   حاصل از این تحقیق در تناقض است.
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ي حرکتـی  ها تمرین تصادفی بر تمرین مسدود در تکالیفی با برنامه ) مبنی بر برتري1990هال(

  مختلف مغایرت دارد.

هاي تکـالیف   توان به ویژگی میرا  اي تداخل زمینه دار معنید اثر یکی از دالیل احتمالی عدم ایجا

. )7( کید بر نتیجه یا هـدف نسـبت داد  أمورد تمرین شامل شباهت الگوي دستیابی به هدف و ت

کید بر اجراي صحیح حرکت (فرایند)، بیشتر بر دقت مسیر ها، به جاي تأ تحقیق آزمودنی در این

پرواز توپ براي دستیابی به هدف مورد نظر (نتیجه) توجه داشته اند. به عبـارت دیگـر، بـه نظـر     

ي حرکتـی  هـا  ها پارامتر حرکتی (مسیر پرواز توپ) را بـا اسـتفاده از برنامـه    رسد که آزمودنی می

کید بر دقت مسیر پرواز توپ باعـث  اند.   طبق فرضیۀ بسط، تأ یافته متفاوتی تمرین کردهتعمیم 

هاي شناختی سطحی محدود به  شده است که فرد به جاي پردازش بین تکلیفی، درگیر پردازش

باعث تالش شناختی کمتـر و ایجـاد یـک     ،خود پرواز توپ شود که این امر به نوبۀپارامتر مسیر 

  ضعیف در فراگیر شده است.   اي هبازنمایی حافظ

تـوان بـه    مـی را  تمرینـی  هـاي  گروهن بی دار معنییکی دیگر از دالیل احتمالی عدم وجود تفاوت 

اندازه گیري در این  شاخص ).23، 7، 6(داد دهی در شرایط میدانی نسبت  حساسیت پایین نمره

هـدف امتیـازي    حـدودة ي خارج از مها ي موفق بوده است و به کوششها تحقیق، تعداد کوشش

در  مـؤثر توانـد یکـی از عوامـل     مـی امتیازدهی  رسد افزایش دقت شیوة میشد، به نظر  میداده ن

و تصـادفی   اي ي زنجیـره ها ي بین سه روش تمرینی مسدود، دسته کوششها آشکار شدن تفاوت

اسـتفاده  ي والیبـال  هـا  باشد. از سوي دیگر، با توجه به نتایج همسو در تحقیقاتی کـه از مهـارت  

در بـروز   مـؤثر ي موجود در تکالیف میدانی، از دیگر عوامل ها رسد که تفاوت میاند، به نظر  کرده

ي هـا  آزمـودنی  آنجـایی کـه  ). عـالوه بـر ایـن، از    1990باشـد (مگیـل و هـال،     ها این ناهمسانی

 يهـا  ي تمرینی به ویژه در مهـارت ها کننده در این تحقیق مبتدي بودند و اجراي کوشش شرکت

تـوان   مـی  ،ساعد و سرویس براي آنها دشوار بود و تعدادي از آنها دچار کوفتگی عضـالنی شـدند  

ي هـا  بروز کوفتگی، توانایی اجراي صحیح و دقیـق کوشـش   ۀدر نتیج ها احتمال داد که آزمودنی

نـی  باعـث کـاهش میـزان کـار ذه     تالش شناختی، خستگی خود را نداشته اند. بر اساس فرضیۀ

ي سطحی ادراکی و حرکتی درگیـر در کنتـرل   ها گیري و در نهایت پردازش تصمیممورد نیاز در 

براي ایجاد سـطح متوسـط    اي ي زنجیرهها . در این تحقیق از روش دسته کوشششود میحرکت 

 اي ي تمرینی زنجیـره ها رسد که استفاده از روش می  استفاده شده است. به نظر اي تداخل زمینه

 اي یک بازنمایی حافظـه  و نیز بیشتر اي شود تداخل زمینه میاعث ي تصادفی بها و دسته کوشش

رسـد کـه بـا اسـتفاده از      میفعال ایجاد شود. عالوه بر این به نظر  تري از تکالیف در حافظۀ قوي

بیشـتري در   اي ، تداخل زمینهاي ي زنجیرهها ي مذکور در مقایسه با روش دسته کوششها روش
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در نهایـت   .ه تکالیف و تـالش شـناختی بیشـتر ایجـاد شـود     بازسازي طرح عمل مربوط ب نتیجۀ

معتقدنـد کـه ارتبـاط مسـتقیمی بـین مقـدار        اي اثر تداخل زمینـه  حیطۀاینکه، بیشتر محققان 

. در تحقیقـات انجـام شـده بـا     )1990وجود دارد (شی و همکاران،  اي تمرین و اثر تداخل زمینه

کوشش بـوده اسـت، بـه نظـر      315تمرینی ي اه کوششمیانگین ي والیبال، ها استفاده از مهارت

از سـوي تحقیقـات    اي یکی از دالیل عدم گـزارش بـروز اثـر تـداخل زمینـه      احتماالًرسد که  می

توان پیش بینی کـرد   می. بر این اساس باشدي تمرینی بوده ها مذکور، پایین بودن تعداد کوشش

ي بـین  هـا  را بـراي پـردازش  تواند فرصت بیشتري  میي تمرین ها که افزایش جلسات یا کوشش

ي پردازشـی موردنیـاز در   هـا  تکلیفی و درون تکلیفی و تالش شناختی بیشتر و همچنین فعالیت

  بازسازي طرح عمل به وجود آورد. 

  اکتساب ۀمرحل - آزمایش دوم

هاي هر سه گـروه   دهندة پیشرفت آزمودنی ، نشاناکتساب ۀي مرحلها نتایج تجزیه و تحلیل داده

ي هـا  دسـته کوشـش   ،مسدودبین سه روش تمرینی  هرچند بوده است.ول تمرین ر طتمرینی د

در  اي اثر تـداخل زمینـه   ،به عبارت  دیگر ،ي وجود نداشتدار معنیتفاوت   و تصادفی اي زنجیره

مشـاهده   مشابه ۀحرکتی تعمیم یافت ۀو در تکالیف کنترل شده توسط یک برنام اکتساب ۀمرحل

 )؛1991چمبـرلین و همکـاران (   ي تحقیقاتها یافته ،مورد نظر ۀضیفر ۀنتیج بر این اساس .نشد

هـال و  ؛ مختلـف  از فواصـل  شوت جفـت بسـکتبال   ) در1383)، لطفی (1997لندین و هربرت (

 زدن بـه تـوپ گلـف و    در تکلیف ضـربه ) 1996گودوین و میوسن () در شافل بورد؛ 1993بویل (

ایـن  . )26، 25، 24، 18 ،17 ،11( کنـد  مـی  ئیدتأرا ) در تکلیف پرتاب دارت 2001میرا و تانی (

 ي لوبیـا هـا  پرتـاب کیسـه  تکلیف  ر) د1984شاپیرو ( نتایج تحقیقات پیگوت و در حالی است که

بویسـی و   .)27( اکتسـاب بـوده اسـت    ۀدر مرحل اي تداخل زمینه حاکی از برتري سطح متوسط

 و زدن بـه تـوپ گلـف    ضـربه در مهـارت  ) 2003( هوانـگ ) در مهارت تیر اندازي؛ 1990ري ( دل

نـد کـه گـروه    مشـاهده کرد  ،چـرخ و فلـک ژیمناسـتیک   ) در مهارت 2003(و همکاران  اسمیت

در  ،)19، 16، 3( اکتسـاب بهتـر از گـروه تصـادفی عمـل کـرده انـد        تمرینی مسدود در مرحلـۀ 

؛ آگرینوویچ و مانوئـل  ) در تکلیف چرخش کایاك1995یویس (که در تحقیقات اسمیت و د حالی

هاي اسـکی   ) در مهارت2002اسمیت ( و پارامتربا تغییر در ) در مهارت سرویس والیبال 1999(

ي هـا  که این نتایج بـا یافتـه  شده است  تأئیدبر تمرین مسدود  برتري تمرین تصادفی ،روي برف

  ).28، 21، 20( حاصل از این تحقیق در تناقض است
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  یادداري آزمون

یک عاملی نشان داد که بین سه گـروه تمرینـی مسـدود،     نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس

 ي وجود نداشته است،دار معنیتفاوت یادداري اي و تصادفی در آزمون  زنجیره يها دسته کوشش

 اي والیبال از فواصل مختلف نتوانسته است اثر تداخل زمینه مهارت پنجۀ به عبارت دیگر، تمرین

بویسـی و   بـا نتـایج آزمـون یـادداري     ،ضیه مورد نظـر فر ۀنتیجرا در آزمون یادداري نشان دهد. 

آزمـون   . امـا نتـایج  )24، 16( در توافـق اسـت  ) 1991چمبرلین و همکـاران ( و ) 1990ري ( دل

بـوده   اي حاکی از برتري سطح متوسط تـداخل زمینـه  ) 1997لندین و هربرت ( تحقیق یادداري

؛ اسـمیت  )1995ت و دیـویس ( ري تحقیقـات اسـمی  که نتایج آزمـون یـاددا   در حالی ،)17( است

ي تمرینـی برتـري   هـا  ) نشان دادند که تمرین تصادفی بر سـایر روش 2003و هوانگ () 2002(

ــر ایــن، نتــایج آزمــون یــادداري تحقیقــات گواداگنــولی و  )21، 20، 3( داشــته اســت . عــالوه ب

 تمـرین مسـدود نسـبت بـه     تمـرین ) بـر برتـري   2003) و اسمیت و همکاران (1999همکاران(

مگیـل و   ، با بخش دوم فرضـیۀ نتایج حاصل از این فرضیه .)29، 19( ادفی اذعان داشته استتص

ي هـا  بین تمرین تصادفی و مسدود در تکالیفی با برنامه دار معنیتفاوت  عدم وجودهال مبنی بر 

  .  حرکتی مشابه و یا یکسان با تغییر در پارامتر همخوانی دارد

  آزمون انتقال

تحلیل واریانس یک عاملی نشان داد که بین سه گـروه تمرینـی مسـدود،     آزموننتایج حاصل از 

 ي وجود نداشـته اسـت،  دار معنیتفاوت  اي و تصادفی در آزمون انتقال زنجیره يها دسته کوشش

در تعدیل پارامتر مهارت پنجـه در آزمـون انتقـال مشـاهده      اي به عبارت دیگر، اثر تداخل زمینه

)؛ گـودوین و  1991چمبـرلین و همکـاران (   با نتایج آزمـون نظر مورد  ۀفرضی ۀنتیج نشده است.

امـا  . )26، 24، 18، 11( ) همخـوانی دارد 1383و لطفـی (  )2001)؛ میرا و تانی (1996(میوسن 

نشـان   )2003) و هوانـگ ( 1995)؛ اسمیت و دیـویس ( 1990تحقیقات بویسی و دل ري (نتایج 

، 3(  ي تمرینـی برتـري داشـته اسـت    ها یر روشدادند که تمرین تصادفی در آزمون انتقال بر سا

بت ) بر برتري گروه مسدود نسـ 2003تحقیق اسمیت و همکاران ( . عالوه بر این، نتیجۀ)20، 16

 اي )  بر برتري تمرین زنجیره1997لندین و هربرت ( تحقیق به گروه تصادفی و همچنین نتیجۀ

مگیل و  دوم فرضیۀین تحقیق با بخش . در نهایت، نتایج حاصل از ا)21، 17( ه استاذعان داشت

ي هـا  بین تمرین تصادفی و مسدود در تکالیفی با برنامه دار معنیتفاوت  عدم وجودهال مبنی بر 

بازسـازي طـرح    بر اسـاس فرضـیۀ   .داردو یا یکسان با تغییر در پارامتر همخوانی  حرکتی مشابه

شـوند،   مـی تعمـیم یافتـه کنتـرل    حرکتـی   ۀعمل، تغییر پارامتر در تکالیفی که توسط یک برنام
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تواند به پردازش فعاالنه و تولید مجدد الگوي حرکتی منجر شـود و بـراي بـروز اثـر تـداخل       مین

  .کافی نیست

در شرایط میـدانی، فواصـل بـین کوششـی      اي در عدم بروز اثر تداخل زمینه مؤثریکی از عوامل 

هارت پنجه در مقایسه با تکـالیف  بین کوششی در تکالیف پیش رانشی مانند م ). فاصلۀ31است(

شود که طرح عمل ساخته شده  میبین کوششی کوتاه باعث  بسیار کوتاه است. فاصلۀ اي زنجیره

بازسازي طرح عمـل   -در کوشش قبلی در حافظه باقی بماند و فراگیر از مزایاي فرایند فراموشی

ي ادراکـی و  هـا  ريکمتر بهره ببرد و از سوي دیگر، تالش شناختی کمتـري جهـت تصـمیم گیـ    

مشـاهده   اي شود که اثر تداخل زمینـه  میحرکتی توسط فراگیر صورت گیرد که در نهایت باعث 

  نشود. 

تـوان بـه نـوع تکلیـف      می در تحقیق حاضر اي از دیگر دالیل مربوط به عدم وجود تداخل زمینه

بین اجزاي تشکیل  ، تداخلاي مورد استفاده از لحاظ تمایز حرکات اشاره کرد. در تکالیف زنجیره

و فراگیر را درگیر فرایندهاي پردازشـی بـین    شود میدهنده بر میزان تداخل بین تکلیفی اضافه 

کند، از سوي دیگر،  میغنی تر  اي تکلیفی و درون تکلیفی عمیق تر و ایجاد یک بازنمایی حافظه

ـ      هـا  این امر باعث افزایش فعالیـت  ین اجـزاي  ي پردازشـی موردنیـاز در بازسـازي طـرح عمـل ب

در تحقیقات اسمیت  اي تکالیف زنجیره( گردد میمهارت و افزایش تالش شناختی  ةدهند تشکیل

  .  )31()2002؛ اسمیت،1995و دیویس، 

که در تحقیق حاضر از یک تکلیف مجرد مانند پنجه اسـتفاده شـده اسـت، از ایـن رو      از آنجایی

شود، در مهارت پنجه وجـود   میظاهر  يا امکان بروز تداخل درون تکلیفی که در تکالیف زنجیره

در ایـن تحقیـق را    اي در عـدم بـروز اثـر تـداخل زمینـه      مؤثراز عوامل  دیگر یکی .نداشته است

توان به اثر یکنواختی عمل (مهارت پنجه) نسبت داد. یکنواختی عمل، باعث ایجـاد خسـتگی    می

عـدم بـروز تـداخل     تماالًاحي شناختی سطحی و تالش شناختی کمتر در فراگیر و ها و پردازش

توانـد   میتوپ رسانی از سوي پرتاب کننده رسد که اثر نوسان در  میشده است. به نظر  اي زمینه

، هـا  سطح مهارت پایین آزمودنی باشد. اي یکی دیگر از عوامل موثر در عدم بروز اثر تداخل زمینه

توان از جملـه عوامـل    می دقت پایین امتیازدهی راو  ي تمرینی کمها تعداد جلسات و یا کوشش

  در نظر گرفت. اي عدم بروز اثر تداخل زمینه بر مؤثردیگر 

  گیري نتیجهبحث و 

بررسـی اثـر تـداخل زمینـه اي بـر اکتسـاب، یـادداري و انتقـال         ، هدف از اجـراي ایـن تحقیـق   

متفـاوت و یکسـانی    ۀهـاي حرکتـی تعمـیم یافتـ     هاي والیبال بوده است که توسط برنامه مهارت
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 ةدهند اکتساب در هر دو آزمایش، نشان ۀي مرحلها شوند. نتایج تجزیه و تحلیل  داده می کنترل

دسـته  مسـدود،  هرچند بین سـه روش تمرینـی    بوده است.در طول تمرین  ها پیشرفت آزمودنی

بـه عبـارت دیگـر، اثـر      ،آماري وجـود نداشـته   دار معنیتفاوت و تصادفی  اي زنجیره يها کوشش

تحلیل واریانس یک عاملی . نتایج آزمون نشده استاکتساب مشاهده  ۀمرحل در اي تداخل زمینه

ي یادداري و انتقال نشان ها ي تمرینی دو آزمایش در آزمونها میانگین امتیازات گروه در مقایسۀ

بـه   .وجـود نداشـته اسـت    داري تفـاوت معنـی   که بین سه گروه تمرینی به لحاظ آماري دهد می

ي یادداري و انتقـال نیـز بـه وجـود نیامـده اسـت.       ها در آزمون اي مینهعبارت دیگر، اثر تداخل ز

) مبنی بر برتـري تمـرین تصـادفی بـر تمـرین       1990مگیل و هال ( ۀبخش اول فرضی ،بنابراین

اي بیشـتر   ) در خصـوص برتـري تـداخل زمینـه    1998بـرادي (  ۀمسدود در آزمایش اول و فرضی

مورد  ،در مقایسه با تکالیف متفاوت در آزمایش دوم(تمرین تصادفی) در یادگیري تکالیف مشابه 

 فرضـیۀ که نتایج حاصل از آزمایش دوم ایـن تحقیـق بـا بخـش دوم      قرار نگرفت، در حالی تأئید

بـین تمـرین تصـادفی و مسـدود      دار معنـی تفـاوت   عدم وجـود ) مبنی بر  1990مگیل و هال (

دسـته  بین سه روش تمرینی مسدود ،  دار معنیتفاوت  نبودهمچنین با توجه به همخوانی دارد. 

تـوان   مـی حرکتـی و پـارامتر    ۀبرنامـ در در تکالیفی بـا تغییـر   تصادفی  و اي ي زنجیرهها کوشش

) مبنـی بـر وجـود اثـر     2008بـرادي (  ۀگیري کرد که نتایج حاصل از این تحقیق با فرضی نتیجه

وجـود تفـاوت    مبنی بر )2005بسیار ضعیف در شرایط میدانی و فرضیه گیلبر ( اي تداخل زمینه

براسـاس پیشـنهاد    .استدر تضاد  ود و تصادفی در شرایط میدانیکم و متوسط بین تمرین مسد

ي هـا  تواننـد از  هـر سـه روش تمرینـی مسـدود، دسـته کوشـش        مـی مربیان  ،هاي تحقیق یافته

دلیـل  بـه   ي والیبال در افراد مبتدي اسـتفاده کننـد.  ها براي آموزش مهارت تصادفی و اي زنجیره

شود که پژوهش حاضـر   میپیشنهاد  امکان اعمال سایر متغیرهاي اثرگذار بر فرایند تحقیق، عدم

سطوح مختلف مهارت  ي تمرین،ها بر عواملی مانند تعداد جلسات تمرین، تعداد کوشش تأکیدبا 

   و در بین پسران انجام شود. ،ي سنی مختلفها گروه، ها اجرا کننده
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