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 بر یادگیری سرویس کوتاه، بلند و تیز بدمینتون ر تداخل زمینه ای و نوع تمریناث
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 دانشگاه تهراندانشیار . 3دانشیار دانشگاه شهید بهشتی. 2استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی  .1

1.amirshams85@gmail.com 
 مقدمه

به دلیل نقش عمده بینایی در یادگیری مهارت، نمایش مهارت یکی از قوی ترین ابزار هایی استت هته مربیتان تربیتت بتدنی از  ن بته       

( 2222)شتیا و همکتاران    (. بتر استان نظتر   1مهارت به فراگیر، در یک زمان هوتاه استفاده می هنند )منظور انتقال اطالعات مرتبط با 

ولید الگتو هتای   الگودهی، اهتساب مهارت را تسهیل می هند و این امر بخصوص در مراحل اولیه یادگیری از طریق مشاهده مهارت به ت

منجتر بته پیتدایش و    دهتی  الگتو   ندمطرح هرد ارائه نظریه وساطت شناختی( نیز با 1992باندورا )هارول و . (2) حرهتی همک می هند

 توسعه بازنمایی شناختی یا ادراهی توسط مشاهده گر می شود و به عنوان مرجعی به مشاهده گر همک می هند تا یک رفتار را قبتل از 

اهتساب مهارت حرهتی را تحتت تتاریر قترار     شناختی فراگیر در طول فر یند. عامل دیگری هه (3) این هه هامال فعال شود، هسب هند

هتای  ن نظریته هتای     فر ینتد (. در ارتباط با تداخل زمینه ای و 2مهارت است ) یادگیریدر طول تمرین و  تداخل زمینه ای ،می دهد

اجترا شتود،    ی( پیشنهاد هردند هه وقتتی تمترین بتا ترتیبتی تصتادف     1999متعدد و متفاوتی وجود دارد به گونه ای هه شیا و مورگان )

فوایدی برای یادگیری از طریق تعامل حافظه هاری دو یا چند تکلیف مشابه دارد. افزایش تداخل در حافظه هاری طی تمرین منجر بته  

. در این میان ارتباط عملکردی میان شرایط تمترین )تتداخل   نهایت یادداری را تسهیل می هند پردازش وسیع و متمایز می شود هه در

ا استفاده از تمرین بدنی و مشاهده ای در ادبیات مربوط به یادگیری مهارت های حرهتی همتر مورد توجه قرار گرفته است. زمینه ای( ب

اگر تمرین مشتاهده ای و تمترین بتدنی توستط     معتقدند ( 2222و بوچانن و همکاران ) (1993، 1991بالندین و همکاران )بر این مبنا 

گیرند، به هار بردن برنامه ریزی متنوع هوشش های مشاهده ای و تمرین بدنی در طتول اهتستاب،   ر های مشابهی تحت تاریر قرا فر یند

ر تتداخل  بررستی ارت  ژوهش حاضتر  هتد  از پت  لذا . برای جدا هردن تاریر هر دو متغیر بر یادگیری مهارت جدید امکان پذیر نخواهد بود

 بود.یری سرویس هوتاه، بلند و تیز بدمینتون زمینه ای و نوع تمرین )مشاهده ای، بدنی و ترهیبی( بر یادگ

 روش شناسي 

سال تشکیل دادند هه  22±5/1سنی  میانگیندانشجوی پسر راست دست غیر تربیت بدنی با  99را  تحقیقاین  در شرهت هننده افراد

از هالن های تربیت بدنی عمومی  به صورت داوطلبانهشرهت هننده ها هیچ گونه تجربه قبلی و تبحر در زمینه بدمینتون نداشتند. 

نفره )گروه تمرین بدنی قالبی، گروه تمرین بدنی تصادفی، گروه تمرین مشاهده ای  19گروه  زمایشی  9انتخاب و به صورت تصادفی به 

ست  وردن برای بد مرین ترهیبی تصادفی( تقسیم شدند.قالبی، گروه تمرین مشاهده ای تصادفی، گروه تمرین ترهیبی قالبی و گروه ت

( برای سرویس هوتاه،  زمون استاندارد اسکات و 1929گو و مگیل، از  زمون استاندارد فرنچ و استاتلر )شرهت هننده ها امتیاز عملکرد 

  ( برای سرویس تیز بدمینتون استفاده شد.1922( برای سرویس بلند و  زمون استاندارد بالو )1959فاهس )
. همچنین نشان داده شدبه افراد و نحوه امتیاز دهی  نها اجرای سرویس های هوتاه، بلند و تیز  قبل از اجرای  زمون، نحوه صحیح 

و بعد از یک جلسه  شنایی  ارائه شدافراد شرهت هننده در حین اجرای تکنیک صحیح توسط  زمونگر به تمامی تنها توضیحات هالمی 

شرهت هه در  ن ( بود 3×3هوششی ) 9این مرحله شامل یک بلوک در مرحله پیش  زمون شرهت هردند. شرهت هننده ها  با توپ،

اجرا  به روش زنجیره ای سه هوشش تمرینی در هر یک از سرویس های هوتاه، بلند و تیز بدمینتون را از سمت راست زمینهننده ها 

روز و  2جلسه در  2فته شده بود به مدت هردند. بعد از این مرحله افراد هر گروه بر اسان پروتکل های تمرینی هه برای  نها در نظر گر

گروه تمرین بدنی قالبی  دقیقه در نظر گرفته شد. 12 نیز همچنین فاصله بین هر بلوک ن هردند.هوششی را تمری 9بلوک  2هر جلسه 

ند و در سپس سه سرویس بل ،هوشش های خود در هر بلوک را به ترتیب به صورت سه سرویس هوتاههلیه جلسات تمرینی، تمامی در 
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گروه تمرین بدنی تصادفی تمامی هوشش های خود در هر بلوک را به صورت شرهت هننده های نهایت سه سرویس تیز اجرا هردند. 

اما در هر بلوک تمرینی تعداد سرویس ها )هوتاه، بلند  بار پشت سر هم اجرا نمی هردند و هیچ گاه یک سرویس را دو تمرین  تصادفی

وتکل تمرینی گروه تمرین مشاهده ای قالبی  به این صورت بود هه هر یک از افراد این گروه تمامی هوشش های . پرو تیز( برابر بود

خود در هر جلسه تمرینی را به مشاهده یکی از افراد گروه تمرین بدنی قالبی می پرداختند و همچنین هر فرد از گروه تمرین مشاهده 

. گروه می پرداخت نی تصادفیتمرینی را به مشاهده یکی از افراد گروه تمرینی بد ای تصادفی تمامی هوشش های خود در هر جلسه

اجرا هردند  تمرین بدنی قالبیهمانند را هوششی(  9)یک بلوک تمرین ترهیبی قالبی در هر جلسه نیمی از هوشش های تمرینی خود 

ود را مشاهده می هردند. در نهایت، گروه تمرین دیگری از گروه خفرد هوششی(  9)یک بلوک و در نیمی دیگر هوشش های تمرینی 

همانند گروه تمرین بدنی تصادفی اجرا هوششی(  9)یک بلوک ترهیبی تصادفی  در هر جلسه نیمی از هوشش های تمرینی خود را 

ن جهت همچنی فرد دیگری از گروه خود را مشاهده می هردند.هوششی(  9)یک بلوک  هردند و در نیمی دیگر هوشش های تمرینی

هنترل ارر ترتیب در گروه های ترهیبی قالبی و تصادفی روش تمرین  نها در هر جلسه برعکس می شد به طوری هه گروه تمرین 

ترهیبی قالبی در یک جلسه ابتدا تمرین بدنی و سپس تمرین مشاهده ای و در جلسه بعد ابتدا تمرین مشاهده ای و سپس تمرین 

همه گروه  از  خرین جلسه تمرین، ساعت 92بعد از  وضوع برای تمرین ترهیبی تصادفی نیز اینگونه بود.بدنی را انجام می دادند. این م

 9با اجرای یک بلوک شرهت هننده ها اجرا هردند. سپس به روش زنجیره ای را هوششی  9یک بلوک تاخیری در  زمون یادداری  ها

یاد ور می شود هه پروتکل اجرا شده برای پیش  شرهت هردند. لاز سمت چپ زمین در  زمون انتقا به روش زنجیره ای هوششی

همچنین  .انتخاب شد( 1999و رایت و همکاران )( 2222 زمون، یادداری تاخیری و انتقال بر اسان پروتکل تحقیق دهین و پروتئو )

  لکرد فرد محاسبه شد.نمره عمعنوان سرویس اجرا شده در  زمون های یادداری تاخیری و انتقال به  9میانگین امتیاز 

 هاافته ی

 تاخیری . آزمون تعقیبي دانكن برای مقایسه امتیازات اثر اصلي نوع سازماندهي در مرحله یادداری1 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 و نتیجه گیریبحث 

اهثر مطالعات  زمایشگاهی هه تا هنون در زمینه تداخل زمینه ای انجام شده است به توافق خوبی در مورد تولید ارر تتداخل زمینته ای   

در برخی موارد بتا یافتته   تنها  ،با مهارت های ورزشی انجام شده است رسیده اند. اما پژوهش هایی هه در محیط های واقعی )میدانی( و

ر تداخل زمینته ای  با هد  بررسی ارنیز در شرایط میدانی و حاضر  پژوهش. بر این اسان، (5) های  زمایشگاهی همخوانی داشته است

و انتقتال  تتاخیری  یادداری   زمون های ق حاضر درتحقی نتایج و نوع تمرین  بر یادگیری سرویس هوتاه، بلند و تیز بدمینتون انجام شد.

دارای میانگین باالتری نستبت بته    به طور معنی داری نشان داد هه به ترتیب گروه تمرین ترهیبی تصادفی و گروه تمرین بدنی تصادفی

. عیف تترین عملکترد بتود   دارای ضت  گروه هتا  به طور معنی داری نسبت به سایرو گروه تمرین مشاهده ای قالبی گروه های دیگر بودند 

( هته  2222با یافته هتای پژوهشتی دهتین و پروتئتو )     نوع تمرین تداخل زمینه ای و تعامل نتایج بدست  مده در این تحقیق بر اسان 

ی و تصتادفی عمتل   نشان دادند گروه تمرین ترهیبی تصادفی حتی در  زمون انتقال بهتر از گروه های تمرین بتدنی و مشتاهده ای قتالب   

نیتز   ( 1999( و رایت و همکاران )1991،1993بالندین و همکاران )تحقیق با نتایج  نتایج تحقیق حاضر  . همچنین، همسو استهردند

 50/5سطح معني داری= تعداد گروه ها
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ی گروه تمرین مشاهده ای تصادفی در  زمون یادداری و انتقتال از گتروه هتای تمترین بتدن      هه در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند

از سوی دیگر، نتایج این تحقیق در ارتباط با نقش تداخل زمینه ای در مراحل مختلف  .ناهمسو است  قالبی و تصادفی بهتر عمل هردند

شترهت  عملکترد  هته نشتان دادنتد    ( 2229النی  و همکاران )و (، 2222(، روسل و نیول )2229 زمون با تحقیقات جفری و همکاران )

)تتداخل زمینته ای    قالبیو انتقال نسبت به گروه تمرین  تاخیری دداریتمرین تصادفی )تداخل زمینه ای باال( در مراحل یاهننده های 

توضتیح داد. بتر ایتن     وابستتگی زمینته ای  توسط ( نیز معتقد است هه این ارر را می توان 2211مگیل )، همسو است. بهتر است پایین(

ایتن وابستتگی باعتی متی شتود      یجاد می هند. ااسان تمرین با تداخل زمینه ای ناچیز )تمرین قالبی( نوعی وابستگی به زمینه تمرین 

 قابلیت پاسخ دهی فراگیر در وضعیت تغییر تکلیف یا تغییر شرایط تمرینی، به اندازه تداخل زمینه ای زیاد )تمرین تصادفی( بهبود نیابد

(9). 

 یا نهیتداخل زم نتون،یبدم سیسرو ،یبدن نیتمر ،یبیتره نیتمر ،یمشاهده ا نیتمر :کلیدیکلمات 
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