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 چكیده
تغییر پذیری تمرین و منجمدسازی درجات آزادی بر یادگیری پرتاب دارت دانش  تاثیرهدف اصلی پژوهش حاضر بررسی 

ساله، مقطع متوسطه اول شهرستان شوشتر بدون  52-54نفر از دانش آموزان دختر  24ها شامل آزمودنی آموزان مبتدی بود.

نفری تمرین  54گروه  2سازی در  هیچ گونه تجربه در مهارت پرتاب دارت بودند که به صورت هدفمند انتخاب و پس از همگن

ثابت همراه با منجمد سازی درجات آزادی؛ تمرین متغیر همراه با منجمد سازی درجات آزادی؛ تمرین ثابت بدون منجمد 

 2سازی درجات آزادی و تمرین متغیر بدون منجمد سازی درجات آزادی تقسیم شدند. در مرحله اکتساب تمامی گروه ها طی 

کوششی به پرتاب دارت پرداختند.آزمون اکتساب بالفاصله بعد از آخرین جلسه تمرینی و  51بلوک  2سه جلسه و در هر جل

ساعت بعد انجام گردید. نتایج تحلیل واریانس با آزمون تعقیبی نشان داد تمرینات ثابت و متغیر با و  24آزمون یادداری نیز 

دارت تاثیر معنی داری داشت. همچنین در مراحل اکتساب و بدون منجمد سازی درجات آزادی بر یادگیری تكلیف پرتاب 

 های تمرین متغیر به طور معنی داری از گروه های تمرین ثابت عملكرد بهتری در مهارت پرتاب دارت داشتند.یادداری گروه

افزایش مقدار  گرفت. بنابراین آثار مثبت تغییرپذیری تمرین در شرایط انجماد درجات آزادی در افراد مبتدی مورد تایید قرار

تغییرپذیری تمرین، با افزایش مقدار خطای اجرا در حین تمرین همراه است. با این حال، خطای زیاد در اجرا ممكن است از 

 خطای کمتر در یادگیری مهارت بهتر باشد که این امر در شرکت کنندگان در این تحقیق صادق بود.

 

 های کلیدی واژه
 اختصاصی بودن تمرین، انجماد درجات آزادی، مهارت حرکتی، افراد مبتدیتغییرپذیری تمرین،  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir



 دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش        
 دانشگاه بین المللی چابهار   -5932 شهریورماه 42و  42         

 

 

 مقدمه
دیدگاه اختصاصی بودن تمرین پیشنهاد می کند که  (،5334،5349،5344براساس کار برجسته پروتئو و همكاران ) 

بستگی دارد که این منابع های حرکتی به منابع اطالعات حسی ادراکی موجود در خالل تمرین  یادگیری مهارت

شود )پروتئو و  باشدکه منجر به عملكرد بهینه فرد می حسی در طی اجرای یک مهارت به صورت اختصاصی می

تحقیقات زیادی از دیدگاه اختصاصی بودن تمرین حمایت کرده اند، برای مثال، یوشیدا و همكاران  (.5334همكاران، 

ر تكالیف هدف گیری سریع در دو شرایط بینایی و حذف بینایی و ( نظریة اختصاصی بودن تمرین را د4112)

دستكاری نوع طول تمرین ) تعداد جلسات کم و زیاد ( و دریافت بازخورد در طول فرآیند اکتساب را مورد بررسی 

ازخورد قرار دادند، نتایج آنها از نظریه اختصاصی بودن تمرین حمایت کرد و نشان داد در آزمون با چشم بند و حذف ب

با حذف بینایی  گروه تمرینی با تعداد جلسات زیاد و بینایی طبیعی ضعیف ترین عملكرد و گروه با تعداد جلسات زیاد

تاثیر  (، در مطالعه ای دیگر، به بررسی5943بهترین عملكرد را داشته اند. عبدلی، شمسی پور دهكردی و شمس )

و انتقال سرویس ساده والیبال و بررسی نظریه اختصاصی  بینایی، حس عمقی و تعداد جلسات تمرین بر اکتساب

جلسه( با بینایی طبیعی 2نشان داد که در آزمون اکتساب گروهی که ) بودن تمرین پرداختند. نتایج مطالعه آنها

تمرین کرده بودند، گروهی که با چشم بند تمرین کرده بودند عملكرد بهتری را از خود به نمایش گذاشتند. این 

گران اظهار نمودند چون افراد شدیداً به نشانه های بینایی در فرآیند اکتساب وابسته شدند، لذا حذف آن منجر پژوهش

دیدگاه دومی که در حیطه سازماندهی جلسات تمرین از اهمیت  به ضعف عملكرد آنها در آزمون انتقال گردیده است.

(. این دیگاه، به تنوع حرکت و 5392می باشد )اشمیت، باالیی برخوردار است، دیدگاه تغییرپذیری و طرحوار تمرین 

(. به بیان دیگر، 4151تنوع ویژگیهای زمینهای اشاره دارد که فراگیر هنگام تمرین مهارت تجربه می نماید )مگیل، 

(، پیش بینی های کلیدی اجرای موفقیت آمیز یک مهارت، به میزان 5392براساس دیدگاه طرحوارة اشمیت )

تمرین بستگی دارد و تغییرپذیر بودن تمرین عاملی تاثیرگذار و مهم در میزان یادگیری حرکتی می تغییرپذیری 

توالی های  برخالف اصل ویژگی تمرین، دیدگاه تغییرپذیری تمرین بیان می کند که به جای به یادآوردن باشد.

(. شواهد 5993فاده می کند )خواجوی، حسی ویژه، یادگیرنده از بازخورد، جهت استقرار قوانین ویژه یا طرحواره است

تاثیری ندارد  GMPتحقیقی نشان میدهد که انجام تمرینات متغیر بر جزء پارامتر مؤثر است در حالیكه بر جزء 

(. بسیاری از تحقیقات میـدانی انـجام شده در زمینه تغیـیـرپذیری تـمرین، 4119؛ شرود و لی، 5334)الیی و شیا، 

(، اما در 4114؛ ویتاکارا و شیا، 5339میـت را مـورد تـأیید قـرار داده اند )لندین و همكاران، اش دیدگاه طـرحـواره

نكرده اند )گیوفریدا و  تمرین متغیر با سایر گروهها، تفاوت معناداری را گزارش برخی از آنها محققان بین گروه

دگاه طرحواره اشمیت مورد حمایت قرار دی (. در واقع در این تحقیقات5334؛ گودوین و گریمز، 4114همكاران، 

نگرفته است. از سوی دیگر، برخی شرایط تمرین مستلزم استفاده شدید از منابع شناختی است. نوع تمرین بكارگرفته 

شده )تمرین ثابت و یا متغیر( ممكن است مستلزم سطوح متفاوتی از تالش شناختی باشد )گواداگنولی و لی، 

(، میزان تالش شناختی به عواملی مانند پیچیدگی و دشواری  4151دل و همكاران )(. بر اساس نظریه رن4112

تكلیف، بازخورد درونی، بازخورد بیرونی و نوع تمرین )تمرین ثابت و یا متغیر( بستگی دارد. به بیان دیگر، دشواری 

وح متفاوتی از تالش تكلیف، متغیری تاثیرگذار بر یادگیری حرکتی می باشد که می تواند منجر به اعمال سط

یكی از روش های دستكاری دشواری تكلیف تغییر درجات آزادی تكلیف (. 4112ختی گردد )گواداگنولی و لی، شنا

است. مسئله تثبیت یا رهاسازی درجات آزادی یكی از موضوعات مهم مطالعات کنترل حرکات است )برنشتاین، 

به عنوان غلبه بر درجات آزادی بیومیكانیكی اضافی قلمداد ( یادگیری مهارت حرکتی را 5399(. برنشتاین )5399

کرد و برای فعالیت های جسمانی انسان سه مرحله یادگیری قائل شد؛ در مرحله اول، اندام و تنه هنگام اجرای 
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یابد. در مرحله شوند، در نتیجه تعداد درجات آزادی به حداقل میزان کاهش میحرکت محكم و ثابت نگه داشته می

شود، طوری که سرانجام فرد برای اجرا در تمام فضا برطرف می -م، تثبیت و محدودیت درجات آزادی مفصلدو

کند. در مرحله سوم، یادگیرنده به جای مقاومت در برابر نیروهای منفعل)واکنشی، درجات آزادی ممكن استفاده می

استفاده بهینه از این  کند.ا بهره برداری میاینرسی و اصطكاک( برخاسته از تعامل بین ارگانیسم و محیط، از آنه

شود. اهمیت کاهد و در نتجه حرکت نرم، روان و کارآمد مینیروها از میزان تالش واقعی برای تولید حرکت می

مطالعات مربوط به تغییرات درجات آزادی، تالش برای یافتن شاخص های اساسی یک الگوی حرکتی و تفكیک 

نكته مهم این است که محدودیت ها را به عنوان   (.4114است )التاش،  های کنترل شاخص های ترتیب از شاخص

عامل منفی یا بد نباید در نظر گرفت محدودیت ها مسیر هایی را فراهم می کنند تا حرکات به راحتی به وجود آیند 

ان یافتن آب به این سو (. بستر رودخانه به عنوان یک عامل محدود کننده عمل می کند یعنی از جری4114)التاش، 

و آن سو جلوگیری کرده و آن را در یک مسیر)کانال( ویژه هدایت می کند. محدودیت ها ویژگی هایی هستند که 

حرکت را شكل می دهند آنها مانع حرکت شده و آن را به یک زمان و مكان ویژه در فضا هدایت می کنند؛ به عبارتی 

راین در این پژوهش سعی شده است که در کنار تغییر پذیری تمرین، تثبیت آنها به حرکت فرم خاصی می دهند. بناب

 .ساله مورد بررسی قرار گیرد 52تا  54و آزاد سازی درجات آزادی نیز بر یادگیری مهارت پرتاب دارت دانش آموزان 
 

 شناسی روش 
کاربردی بوده و اطالعات طرح، پیش آزمون، آزمون اکتساب، آزمون یادداری در جمع آوری  –روش تحقیق از نوع نیمه تجربی 

جامعه آماری تحقیق شامل تمامی دانش  اطالعات مورد استفاده قرار می گیرند. روش گردآوری اطالعات به صورت میدانی بود.

-54نفر از دانش آموزان دختر  24ی ها شامل سال می باشد.آزمودن 52-54آموزان مقطع متوسطه اول شوشتر با دامنه سنی 

ساله، مقطع متوسطه اول شهرستان شوشتر به صورت هدفمند انتخاب شدند. این افراد هیچ گونه تجربه ای در مهارت  52

نفری گنجانده شدند. گروه اول: تمرین ثابت همراه با منجمد سازی درجات  54گروه  2دارت نداشته و پس از همگن سازی در 

دی؛ گروه دوم: تمرین متغیر همراه با منجمد سازی درجات آزادی؛ گروه سوم: تمرین ثابت بدون منجمد سازی درجات آزا

شرکت کنندگان در این مطالعه ابتدا با محل آزمون،  آزادی؛ گروه چهارم: تمرین متغیر بدون منجمد سازی درجات آزادی. 

گشته و بعد از مرحلة آشنا سازی، تمامی شرکت کنندگان، تكلیف پرتاب  طرز اجرای شرایط مورد نظر و نحوة امتیازدهی آشنا

دارت را در محیط آزمایشگاه، طبق قوانین بین الملل و در شرایط یكسان )بدون تغییرپذیری و فریز کردن مفاصل( در یک 

ثبت گردید. امتیاز بدست  کوششی انجام دادند. بعد از هر پرتاب امتیاز توسط آزمونگر در برگه مخصوص امتیازات 51بلوک 

آزمون، گروه های تحقیق به صورت همگن شده بعد از اجرای مرحله پیش آمده به عنوان نمرة پیش آزمون برای افراد ثبت شد.

در مرحله اکتساب تمامی گروه ها طی  درآمد سپس هریک از گروه تمرین مخصوص به خود را در مرحله اکتساب انجام دادند.

در گروه  دقیقه بود. 4کوششی به پرتاب دارت پرداختند. فاصله استراحت بین هر بلوک  51بلوک  2جلسه جلسه و در هر  2

بلوک از تمرینات مچ  4متر( در  2/4و  9/4،  4تمرینات متغیر همراه با منجمد سازی درجات آزادی ضمن تغییر فاصله پرتاب )

پرتاب(. در گروه تمرینات ثابت همراه با منجمد سازی فاصله  41شد ) در هر فاصله بلوک دیگر آرنج بسته می 4دست و در 

گروه تمرینات متغیر بدون منجمد کردن  بلوک آرنج را بسته شد. 4بلوک مچ و در  4متر( است و مجددا در  4پرتاب ثابت )

پرتاب(. گروه  41له متر( اجرا کرد )هر فاص 2/4و  9/4،  4کوششی پرتاب دارت در سه فاصله ) 51بلوک  2درجات آزادی نیز 

متر( اجرا  4کوششی پرتاب دارت را از فاصله پرتاب ثابت ) 51بلوک  2تمرینات ثابت بدون منجمد کردن درجات آزادی، 

ساعت بعد انجام گردید. الزم به ذکر  24کردند. آزمون اکتساب بالفاصله بعد از آخرین جلسه تمرینی و آزمون یادداری نیز 

برای مقایسه عملكرد گروه ها در هر  کوشش بود. 51آزمون و آزمون های اکتساب و یادداری  تعداد کوشش های در پیش

)اکتساب و یادداری(، از آزمون تحلیل واریانس دو راهه و تعقیبی توکی استفاده شد. سطح معنی دار برای همه متغیر ها  مرحله

12/1>P .در نظر گرفته شد 
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 ایافته ه
، F(5و22)=34/553تحلیل واریانس دو سویه در مرحله اکتساب نشان داد که اثر اصلی نوع تمرین )نتایج آزمون  5مطابق جدول 

115/1 =P ،99/1=4
η ( معنی دار، ولی اثر منجمد سازی )(5و22)=91/1F ،24/1 =P ،119/1=4

η  ( و اثر متقابل )تعاملی( نوع

F ،45/1 =P ،19/1=4(5و22)=23/5تمرین و منجمدسازی )
η نبود. ( معنی دار 

( برای بررسی اثرات نوع تمرین، منجمدسازی و تعاملی بر عملكرد پرتاب دارت در 4*4. خالصه نتایج تحلیل واریانس دو راهه )5جدول 

 مرحله اکتساب.

 مجذور اتا سطح معنی داری F درجات آزادی نوع اثر

115/1 341553 5 اثر اصلی تمرین  99/1  

    22 خطا

91/1 5 اثر اصلی منجمد سازی  24/1  119/1  

    22 خطا

23/5 5 اثر تعاملی  45/1  19/1  

    22 خطا

با توجه به اینكه بین گروه های تمرین ثابت و متغیر تفاوت معناداری وجود داشت برای دیدن تفاوت های بین گروهی از 

معنی داری از گروه های تمرین ثابت آزمون تعقیبی توکی استفاده شد که نتایج آن نشان داد گروه های تمرین متغیر به طور 

 (.4بهتر بودند )
 

. یافته های آزمون توکی به منظور بررسی تفاوت های بین گروهی صرف نظر از منجمدسازی در مرحله اکتساب4جدول  

 سطح معنی داری اختالف میانگین (Jگروه ) (Iگروه )

 115/1 -12/3 متغیر ثابت

آزمون تحلیل واریانس دو سویه در مرحله یادداری نشان داد که اثر اصلی نوع تمرین : نتایج 9در بخش دیگر مطابق جدول 

F ،115/1 =P ،91/1= η(5و22)=59/519)
F ،35/1 =P ،115/1= η(5و22)=15/1( معنی دار، ولی اثر منجمد سازی )4

( و اثر 4

F ،49/1 =P ،14/1= η(5و22)=43/5متقابل )تعاملی( نوع تمرین و منجمدسازی )
 معنی دار نبود.( 4

 
( برای بررسی اثرات نوع تمرین، منجمدسازی و تعاملی بر عملكرد پرتاب دارت در 4*4. خالصه نتایج تحلیل واریانس دو راهه )9جدول 

 مرحله یادداری.

 مجذور اتا سطح معنی داری F درجات آزادی نوع اثر

 91/1 115/1 59/519 5 اثر اصلی تمرین

    22 خطا

 115/1 35/1 15/1 5 منجمد سازیاثر اصلی 

    22 خطا

 14/1 49/1 43/5 5 اثر تعاملی

    22 خطا

با توجه به اینكه بین گروه های تمرین ثابت و متغیر تفاوت معناداری وجود داشت برای دیدن تفاوت های بین گروهی از 

متغیر به طور معنی داری از گروه های تمرین ثابت آزمون تعقیبی توکی استفاده شد که نتایج آن نشان داد گروه های تمرین 

 (.2بهتر بودند )جدول 

 
 . یافته های آزمون توکی به منظور بررسی تفاوت های بین گروهی صرف نظر از منجمدسازی در مرحله یادداری2جدول 

 سطح معنی داری اختالف میانگین (Jگروه ) (Iگروه )

 115/1 -99/4 متغیر ثابت
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 گیریبحث و نتیجه 
نتایج تحقیق در مرحله اکتساب حاکی از این بود که گروه های تمرین متغیر نسبت به گروه های تمرین ثابت عملكرد پرتاب 

(، فوالدیان 5934) (، عرب عامری و استیری5934دارت بهتری داشتند که با نتایج حاصل از تحقیق لطفی و همكاران )

(، فرنچ و 5339( همخوانی داشت ولی با نتایج هبرت و همكاران )5339ربرت )(، الندین و ه5334(، گودوین و گریم)5942)

( همخوانی نداشت در این تحقیقات عالرغم پیشرفت دو گروه ثابت و متغیر نسبت 5339( و الندین و همكاران )5331رینگ )

 ب حاصل نشد. ها در آزمون اکتسابه مرحله پیش آزمون ولی هیچ گونه اختالف معناداری بین عملكرد گروه

( اشاره نمود که مهارت پرتاب دارت به سمت هدف 5334توان به تحقیقی گودوین و گریم )از جملة این تحقیقات همسو می

پژوهش حاضر رأی بر  بوده و با تغییر فاصلة پرتاب انجام تمرین را ممكن نموده بودند. نتیجة این تحقیق همسو با یافته های

( نیز که به تأثیر و مقایسه 5339(. الندین و همكاران )5334دورة اکتساب دارد )گودوین و گریم،  مفید بودن تمرین متغیر در

تمرین متغیر و ثابت بر روی مهارت بسكتبال پرداخت، برتری تمرین متغیر بر ثابت در تمام مراحل یادگیری را مشاهده کرد. 

ه دالیل متعدد روش شناختی نظیر ماهیت تكلیف، تعداد کوشش احتماال دالیل ناهمخوانی تحقیق حاضر با برخی از تحقیقات ب

وجود  تمرینی گروههای بین معناداری تفاوت داد نشان یادداری آزمون در حاضر تحقیق نتایج.ها، سن آزمودنی ها مربوط شود

 بهتری عملكرد متغیر های تمرین گروه که نحوی به مشاهده شد، ثابت هایگروه متغیر با هایگروه بین معناداری دارد. این

(، 5934) (، عرب عامری و استیری5934های تحقیق حاضر با نتایج لطفی و همكاران )داشتند. یافته های ثابتگروه به نسبت

 و (، زتو4112(، دوویس)4114(، ناکامورا و ناکاجیما )5332(، هال و مگیل)5331(، شی و همكاران )5342لی و مگیل و )

های تحقیق در این مرحله از کنند. از طرفی، یافتهتاست و از نظریه طرحواره اشمیت حمایت می( همراس4119همكاران )

( مغایرت دارد و لذا در 4151و سپاسی و همكاران ) (5934) (، مختاری دینانی و همكاران5945آزمون با تحقیق محمدیان)

دار گروه تمرین متغیر نسبت به گروه ( برتری معنی4114در تحقیق ناکامورا و ناکاجیما )تناقض با تغییرپذیری تمرین هستند.

( در تحقیقی با مهارت مالک فورهند تنیس از 4112نشان داده شد. دوویس ) ثابت در یادگیری حرکات پا در دفاع بسكتبال

 همكاران و ها دانست. زتودیدگاه تغییرپذیری تمرین حمایت کرد و اثربخشی تغییرپذیری تمرین را مرتبط با سن آزمودنی

 – 52پسر ) و دختر آموزان دانش در والیبال پیچیده مهارت در مقابل تمرینات ثابت در را متغیر تمرینات برتری ( نیز4119)

باشند ساله( را نشان دادند. کلیة مطالعات انجام شده در مورد کودکان و نوجوانان که با نظریه تغییرپذیری تمرین موافق می 52

گیرند، متغیر بودن تمرین اثرات بیشتری دارد و نتایج هنگامی که افراد غیر بزرگسال مورد آزمایش قرار میدارند: اظهار می

کنند. شود حمایت میعمومی از نظریة اشمیت که یادگیری طرحواره در طول دوران کودکی تا اوایل نوجوانی تكمیل می

پذیری فزاینده تمرین، قوت و قدرت طرحوارة حرکتی را افزایش اشمیت در نظریة تغییرپذیری تمرین خود اظهار کرد که تغییر

با توجه به تحقیقاتی که نتوانستند سودمندی (.4155دهد که این افزایش به عملكرد بهتری خواهد انجامید )اشمیت و لی، می

های آن ست آزمودنی( ممكن ا4151؛ سپاسی و همكاران، 5945تمرین متغیر را در مقایسه با ثابت نشان دهند )محمدیان، 

های های مورد آزمون داشته باشند که احتمال یافتن تفاوتتحقیقات شبیه بزرگساالن از قبل یک طرحوارة حرکتی از مهارت

دهد ولی در تحقیق حاضر مهارت مورد نظر پرتاب دارت بود که افراد مورد های متغیر و ثابت را کاهش میمعناداری بین گروه

ربه خاصی حتی به صورت تفریحی در این رشته نداشتنه اند بنابراین در این تحقیق با توجه به ماهیت آزمون هیچ گونه تج

معموالً در تحقیقات مربوط به تغییرپذیری تكلیف و مبتدی بودن آزمودنی ها اثربخشی تمرینات متغیر به خوبی نشان داده شد.

( در مورد یادگیری حرکات عقیده دارد 5342مبتدی هستند. نیوول )شود که در تكلیف مورد نظر تمرین از افرادی استفاده می

ای برقرار نماید و حرکات نسبی مناسبی را بین های سیستم حرکتی رابطهکند که بین مؤلفهکه آموزنده در ابتدا تالش می

مید. به عقیده محققین های انتخاب شده بدن برای عمل هدفمند ایجاد نماید. او این سطح را کسب الگوی هماهنگی ناقسمت

های مختلف بدن و شود. پس از اینكه رابطه بین قسمتاین امر از طریق ثابت کردن مفاصل مهم برای انجام حرکت انجام می

شود. به هماهنگی بین عمل و اشیاء و سطوح محیطی ایجاد شد، اجرا کننده با مسئله کشف قوانین حاکم بر کنترل روبه رو می

اند و نیروهایی که های بدن که قبالً فرا گرفته شدهتر بین روابط انداماکنون جستجو برای یک ارتباط نزدیکتر طور اختصاصی

کند. پس از آنكه قوانین ( از این سطح به عنوان کنترل یاد می5342شود. نیوول )نمایند انجام میحرکات هدفمند را تولید می
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باشد، که این سطح گیرنده اضافه کردن مقادیر بهینه متغیرهای کنترل میحاکم بر کنترل کشف شدند مسئله پیش روی یاد

رسد اثربخشس تغییرپذیری تمرین در هنگام منجمد با توجه به نتایج تحقیق به نظر می .(5342شود )نیوول مهارت نامیده می

یرپذیر دارد افزایش قابلیت خود فرد اولین سود یادگیرندة مهارت از تمرینی که زمینة تغی کردن درجات آزادی نیز صادق است.

برای اجرای مهارت در موقعیت آزمونی آینده است. یعنی فرد هم قابلیت خود برای اجرای مهارت را افزایش داده است و هم با 

دهد که (. شواهد تجربی نشان می4151ای سازگار شده که ممكن است در موقعیت آزمون دخالت کند )مگیل، شرایط تازه

افزایش مقدار تغییرپذیری تمرین، با افزایش مقدار خطای اجرا در حین تمرین همراه است. با این حال، خطای زیاد در  معموالً

های (. مسألة مهم دیگر در زمینة تفاوت4155اجرا ممكن است از خطای کمتر در یادگیری مهارت بهتر باشد )اشمیت و لی، 

افراد است. تحقیقات در زمینه کودکان و نوجوانان در مقایسه با بزرگساالن در فردی در اثربخشی تمرین متغیر مربوط به سن 

مورد تغییرپذیری تمرین بسیار کمتر است و نتایج تحقیقات درمورد بزرگساالن برای کودکان تعمیم داده شده است که بایستی 

ندی تمرین متغیر در سنین پایین بیشتر از اند که سودمدر این مورد با دقت بیشتری قضاوت نمود. تحقیقات متعدد نشان داده

بزرگساالن است. یک ایده این است که کودکان و نوجوانان نسبت به بزرگساالن از تجربة کمتری در مهارت حرکتی به خصوص 

وسط آورند قبالً تهایی که این افراد به دست میدر مهارت های خاص که رواج عمومی ندارند برخوردارند. بنابراین، طرحواره

بزرگساالن در اعمال گذشته به دست آمده است. لذا نتایج تحقیق حاضر نیز نشان داد که افراد گروه های تمرینی متغیر 

برای توضیح بیشتر تفاوت بین گروه سودمندی بیشتری از تمرینات پرتاب دارت در مقایسه با گروه تمرینی ثابت داشتند. 

اند به توجه کمتری برای پارامتریزه کردن گفت افرادی که تمرین متغیر انجام داده توانتمرین متغیر و گروه تمرین ثابت می

تر و میزان توجه کمتری صرف بازخوانی این گیری و استفاده از طرحواره بازیابی راحتحرکت نیاز دارند؛ در حقیقت شكل

ود آمده و قابلیت استفاده از آن برای این افراد به نمایند. طرحوارة بازشناسی نیز در این افراد به شكل بهتری به وجاطالعات می

(. از زمانیكه تئوری طرحوارة اشمیت مطرح شد، محققان عالقة وافری به فرضیة 5333شكل بهتری وجود دارد )اشمیت و لی، 

رادی که تمرین توان گفت افاند. عالوه بر این، برای توضیح تفاوت بین گروه تمرین ثابت و متغیر میتغییرپذیری نشان داده

گیری و استفاده از طرحواره بازیابی اند توجه کمتری برای پارامتریزه کردن حرکت نیاز دارند؛ در حقیقت شكلمتغیر انجام داده

(. طرحواره بازشناسی نیز در این 4155کنند )اشمیت و لی، تر و میزان توجه کمتری صرف بازخوانی این اطالعات میراحت

 (.5333ی به وجود آمده و قابلیت استفاده از آن برای این افراد به شكل بهتری وجود دارد )اشمیت و لی، افراد به شكل بهتر

-بطور کلی نتایج تحقیق حاضر نیز که بر روی دانش آموزان مقطع متوسطه اول اجرا شد از نظریة طرحوارة اشمیت حمایت می

توان دالیل زیر را ذکر کرد که عبارت اند از: اول اینكه، از نداشتن کنند. برای توجیه نتایج به دست آمده در مطالعة حاضر می

آموزش های قبلی در پرتاب دارت زیر نظر مربی و به صورت فردی اطمینان حاصل شد. لذا این امكان وجود نداشت که هر یک 

ز قبل با آن آشنایی داشته باشند. ها در مدرسه، خیابان، کوچه و یا منزل به بازی پرتاب دارت پرداخته باشند و ااز آزمودنی

های تحقیق حاضر هیچ گونه طرحوارة حرکتی در خصوص مهارت مورد نظر نداشند. دوم اینكه، با توجه به بنابراین آزمودنی

دادند، لذا پایین بودن سن آنها ممكن است ممكن است های تحقیق حاضر را کودکان و نوجوانان تشكیل میاینكه آزمودنی

توان به های تحقیق حاضر میهای مطالعة حاضر با طرحواره اشمیت در این مورد بوده باشد. از محدودیتق یافتهدلیل تطاب

ها بر اجرای حرکات و میزان مشغولیت ذهنی آنها به موارد نامربوط در حین اجرای تكلیف، عدم آگاهی از توجه کافی آزمودنی

ها در زمان آزمون و همچنین خصوصیات محیطی انگیختگی آزمودنی روانی، هیجانی، خستگی و -تفاوت در حاالت روحی

مانند الگوی تغذیه، الگوی فعالیت روزمره و استراحت، تنوع و تفاوت در وضعیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی که در 

 یادگیری مؤثر بوده است و کنترل کامل این عوامل خارج از اختیار محقق بود.

 منابع
(. مقایسه سه شیوه تمرین متغیر در مرحله یادگیری بر عملكرد، یادداری و انتقال در یک مهارت 5993داریوش )خواجوی  .5
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