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چکیده
هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تداخل زمینه ای بر یادگیری آشکار و پنهان مهارت سرویس تنیس روی میز می باشد.
جامعه این تحقیق دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران در سال تحصیلی  59-59بودند که  84نفر دانشجوی
پسر راست دست و مبتدی با دامنه سنی  69-14سال به صورت داوطلب از بین آنها انتخاب شد و بعد از پیش آزمون با
استفاده از روش  ABBAدر چهار گروه همسان قرار گرفتند .شرکت کنندگان به مدت  3هفته و هر هفته  3جلسه و هر
جلسه  3بلوک  19کوششی تمرین کردند .پس از پایان آخرین جلسه تمرین یک پس آزمون گرفته شد و  26ساعت بعد از
آخرین جلسه تمرینی آزمون یادداری و یک ساعت بعد از آزمون یادداری آزمون انتقال گرفته شد.
تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون شاپیرو-ویلک جهت بررسی توزیع طبیعی داده ها ،آزمون لوین جهت بررسی
همگنی واریانس ها ،تحلیل واریانس یک راهه جهت بررسی نمرات پیش آزمون و تحلیل واریانس عاملی جهت بررسی دو
عامل شیوه آرایش تمرین و شیوه یادگیری انجام گرفت .نتایج نشان داد تفاوت معناداری بین مراحل پس آزمون یادداری و
انتقال وجو د ندارد .هر چند گروه هایی که به شیوه تصادفی تمرین کرده بودند در آزمون یادداری و انتقال میانگین باالتری
داشتند .همچنین نتایج تحقیق نشان داد گروه هایی که به شیوه یادگیری پنهان تمرین کردند و از اهداف ،امتیاز ها و عالئم
خط کشی شده روی میز تنیس روی میز بی اطالع بودند نسبت به گروهی که به شیوه آشکار تمرین کرده بودند و از همه
قواعد و دستورالعمل ها باخبر بودند ،عملکرد برابری داشتند.

کلمات کلیدی :تداخل زمینه ای ،تمرین قالبی ،تمرین تصادفی ،یادگیری پنهان ،یادگیری آشکار

 .1مقدمه
تمامی کسانی که با آموزش مهارت های حرکتی سر و کار دارند ،می دانند که یادگیری این مهارت ها بدون تمرین
امکان پذیر نیست .افراد به این دلیل مهارت ها را تمرین می کنند که قابلیت خود را برای اجرای آنها در آینده افزایش
دهند .یکی از ویژگی های تمرین که احتمال موفقیت را در اجرای آینده افزایش می دهد ،تغییر پذیری در تجربیات
تمرینی افراد می باشد .تغییرپذیری تمرین در نظریه های یادگیری به تنوع حرکت و ویژگی های زمینه ای گفته می شود
که ورزشکار هنگام تمرین مهارت تجربه می کند .ی کی از راههای برنامه ریزی تمرین متغیر ،بکار بردن پدیده ای به نام
اثر تداخل زمینه ای است بتیگ ( ) 1525واژه تداخل زمینه ای را برای نام گذاری تداخلی بکار برد که از تمرین یک
تکلیف در یک موقعیت تمرینی به وجود می آید .هنگامی که شاگرد فقط یک مهارت را تمرین می کند ،تداخل زمینه ای
ناچیز است .از سوی دیگر هنگامی که شاگرد چند مهارت مختلف را در یک جلسه تمرین می کند ،تداخل زمینه ای
زیادی ایجاد می شود (مگیل.)1349 ،
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متغیر های زیادی مانند نوع تکلیف ،مقدار تمرین ،محیط یادگیری ،پیچیدگی تکلیف ،سطح مهارت ،تجربه
یادگیرندگان بر تداخل زمینه ای موثر هستند (عسگری .)1345 ،شی و مورگان ( )1525در پژوهش های خود که برای
اولی ن بار اثر تداخل زمینه ای را در یادگیری مهارت های حرکتی نشان دادند ،ادعا کردند که این اثر ،به بسط بازنمایی
حافظه تغییرات مهارت وابسته است .لی و مگیل ( )1549مدعی هستند که تداخل زمینه ای زیاد به این سبب برای
یادگیری سودمند است که فرد را وادار می کند تا برای ایجاد کردن تغییر ویژه ای در مهارت ،در کوشش بعدی طرح
عملی را بازسازی کند .یعنی فرد باید طرح عمل را برای کوشش بعدی مهارت به طرز فعال تری بازسازی کند (مگیل،
.)1549
طبق فرضیه بازسازی طرح عمل فرضیه ،که در برخی متون تحت عنوان فرضیه بازسازی مجدد یا فرضیه فراموشی و
فاصله دهی بکار رفته است .طرح عمل یک تکلیف خاص به واسطه مداخله تالش بعدی در برنامه تمرین تصادفی
پاکسازی و فراموش می شود لذا فراگیر را برای بازسازی طرح عمل در هر تالش به پردازش فعاالنه تر وا می دارد در
حالی که در برنامه تمرینی قالبی ،طرح عمل در حافظه کاری موجود است و بازسازی آن در تالش بعدی با اندکی فعالیت
به موفقیت می انجامد .بنابراین منطق اصلی این فرضیه بر به خاطرسپاری طرح عمل تحت شرایط تمرین قالبی و
بازسازی مجدد طرح عمل تحت شرایط تمرین تصادفی است (برادی.)1554 ،
لی ،سوینین و سرین ( )1558نظریه تالش شناختی را در حیطه یادگیری حرکتی مطرح کردند .تالش شناختی به
میزان کار ذهنی مور نیاز در تصمیم گیری اطالق می شود(لی .)1558 ،همچنین شروود و لی( )6003تالش شناختی را
به تصمیم گیری هایی نسبت داده اند که منجر به پردازش های ادراکی و حرکتی درگیر در کنترل حرکت می گردد.
محق قان حامی این نظریه معتقدند که امکان دارد تعدیل های ایجاد شده در برنامه های حرکتی ابتدا به صورت شناختی
صورت گیرد ،سپس به صورت ناهشیار با حافظه حرکتی یکپارچه می شوند .در این فرضیه پیشنهاد می شود که تمرین
تصادفی باعث افزایش تالش شناختی در مکانیسم هایی مانند افزایش خطا شده و در نتیجه باعث افزایش یادگیری می
شود (ولف.)6004 ،
از طریق یادگیری ،مهارتهای حرکتی را می آموزیم که به ما اجازه می دهند تا محیط مان را اداره کنیم .یادگیری
حرکتی تغییرات نسبتا پایدار در رفتار حرکتی است که با تمرین یا تجربه بدست می آید .یادگیری به طور کلی به دو
دسته طبقه بندی می شود .یادگیری آشکار ،دسترسی به این یادگیری به صورت آگاهانه و هوشیارانه امکان پذیر است و
یادگیری حرکتی وقتی از این نوع است که به یادگیرنده در مورد هدف و نحوه انجام تکلیف حرکتی توضیحات الزم داده
می شود .یادگیری آشکار از طری ق راهنمایی کالمی ،ارائه بازخود و دستورالعمل ها به اجرا کننده ارائه می شود و فرض بر
این است که این فرایندها به یادگیری کمک می کنند .یادگیری پنهان ،یادگیری است که در لحظه تولید ،به دنبال
محرک خاصی ظاهر نمی شود و واکنش ظاهری در بر ندارد .تحقیقات نشان داده اند که افراد می توانند در یک محیط
قاعده مند بدون توجه هوشیارانه یاد بگیرند ،این نوع یادگیری یادگیری پنهان می باشد (خیراندیش.)1344 ،
مسترز ( )6004و مکسول ( ) 6001یادگیری پنهان را یادگیری حاصل از تجمع غیر فعال اطالعات مرتبط با مهارت
تعریف می کنند که این اطالعات در سطح نا آگاه پردازش شده و قابل کالمی شدن نیستند .از یادگیری پنهان نه فقط در
زمینه یادگیری حرکتی بلکه در سایر زمینه ها استفاده کرد به عنوان مثال در زمینه پزشکی نیز جراحان از مزایای این
نوع یادگیری بهره می برند .در یادگیری پنهان حافظه کاری فعال نیست و فرد بدون توجه مهارت را یاد می گیرد و از
آنچه آموخته آگاه نیست .شیوه پنهان یادگیری حرکتی معموال با یک تکلیف ثانویه همراه است تا ظرفیت حافظه را
اشغال کند .دانش آشکار شامل حقایقی می باشد که فرد از قوانین آن آگاه می باشد و می تواند آنها را به وضوح بیان کند.
اما د انش پنهان شامل مواردی می باشد که فرد آنها را نمی داند و به قوانین آن آگاه نیست.
این دو نوع یادگیری چه از نظر عملکردی و چه از نظر مناطق درگیر در مغز مجزا از یکدیگر هستند .شبکه عصبی
کنترل کننده یادگیری پنهان ،عقده های قاعده ای ،مخچه و قشر پیش پیشانی است ،در حالی که یادگیری آشکار توسط
قشر گیجگاهی ،هیپوکامپ ،تاالموس و قشر پیشانی آهیانه ای کنترل می شود (بروکس  .)1559در یادگیری حرکتی
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ضمنی می توان از دستورالعمل ها و انواع مختلفی از بازخورد استفاده کرد اما وقتی می خواهیم یادگیری حرکتی ضمنی
را ترویج دهیم باید دستورالعمل ها و بازخورد محدود شود ( ویلینگام  .)6019در یادگیری آشکار فرد دانش اخباری راجع
به مهارت در حال یادگیری را جمع آوری کرده ،بر اساس این دانش مهارت را آموخته و اجرا می کند .مانند زمانی که یک
فرد مبتدی هنگام اجرای یک سرویس بدمینتون مراحل حرکت دست و پرتاب توپ را برای خود مرور می کند ( لم
.)6005
عبدلی و همکاران در تحقیقی با عنوان تاثیر تداخل زمینه ای فزاینده و کاهنده با تغییر برنامه ی حرکتی بر یادگیری
تکلیف زمانبندی پیش انطباقی و قابلیت شناسایی خطا انجام دادند .در این تحقیق سطوح مختلف تداخل زمینه ای (
مسدود ،تصادفی ،فزاینده و کاهنده) تحت شرایط برنامه حرکتی متفاوت ،اما پارامتر یکسان مورد مطالعه قرار گرفتند.
نتایج نشان داد که تداخل زمینه ای تاثیر گذار بوده و گروههای فزاینده و کاهنده هم در خطای مطلق و هم در قابلیت
شناسایی خطا تفاوت معناداری با سایر گروهها داشتند (عبدلی.)1356 ،
لطفی و همکاران ( )1349در تحقیقی بر روی مهارت پرتاب آزاد بسکتبال ،به این نتیجه رسیدند تفاوت معناداری بین
سه گروه تمرین مسدود ،تمرین تصادفی و زنجیره ای در یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال وجود ندارد .حمایت طلب و
همکاران ( )1344در تحقیقی بر روی مه ارت سرویس والیبال به این نتیجه رسیدند که در مرحلة اکتساب ،تفاوت بین
گروه ها معنادار بود ولی در آزمون یادداری تفاوت بین گروه ها معنادار نبود هر چند در آزمون انتقال تفاوت بین گروه ها
معنادار بود ،به طوری که نمره های گروه مسدود – تصادفی بهتر از دو گروه دیگر به ویژه گروه مسدود بود.
اصالنخانی و همکاران ( ) 1344تحقیقی با هدف بررسی تأثیر تداخل زمینه ای و بازخورد دامنه ای و خود کنترلی بر
یادگیری پارامتر و برنامة حرکتی تعمیم یافته در تکالیف تعقیبی انجام دادند .این تحقیق در دو آزمایش جدا گانه انجام
گرفت .یافته های ای ن تحقیق نشان داد که در هر دو آزمایش عملکرد گروه قالبی در بازخورد دامنه ای و خودکنترلی در
اکتساب نسبت به گروه های دیگر بهتر بوده است و همچنین عملکرد گروه های آزمایش اول در یادداری و انتقال تفاوت
معناداری با هم ندارند .اما در آزمایش دوم بین عملکرد گروه های تصادفی دامنه ای و خود کنترلی نسبت به گروه های
دیگر تفاوت معناداری بود.
خیراندیش و همکاران ( ،)1344سیکیا ( ،)6009عبدلی و همکاران ( )1350و عبدلی و همکاران ( )1348در پژوهش
هایی که در زمینه یادگیری آشکار و پنهان انجام دادند به این نتیجه رسیدند که اثر بخشی یادگیری پنهان به اندازه
یادگیری آشکار می باشد.
پورتر و مگیل ( ) 6010تحقیقی با این عنوان که افزایش سیستماتیک تداخل زمینه ای برای مهارت های حرکتی
مفید است ،انجام دادند .هدف از این تحقیق مقایسه روش افزایش سیستماتیک تداخل زمینه ای با دو روش تمرین قالبی
و تصادفی در یادگیری مهارت حرکتی بود .نتایج نشان داد گروهی که به روش افزایش سیستماتیک تمرین کردند ،در
مرحله یادداری و انتقال نسبت به دو گروه دیگر بهتر عمل کردند.
هبرت و همکاران ( ) 1559در تحقیقی که با عنوان تاثیر برنامه های تمرینی قالبی و تصادفی بر دانش آموزان ماهر و
مبتدی در ضربات فورهند و بک هند تنیس انجام دادند به این نتیجه رسیدند که تمرین قالبی در افراد با مهارت کمتر در
مقایسه با تمرین تصادفی بهتر بوده است .در حالی که بین گروه ماهر در تمرین قالبی و تصادفی تفاوت معناداری مشاهده
نشد .اگر چه اجرای دانش آموزان ماهر با تمرین تصادفی در آزمون یادداری بهتر بود اما تفاوت معنادار نبود.
در تحقیقی که جاریوس و گاور اور ( ) 1552انجام دادند اثر تداخل زمینه ای در تکالیف حرکتی متفاوت (باز و بسته)
را در گروه های تصادفی و مسدود بررسی کردند ،و به این نتیجه رسیدند که تکالیف باز به یادداری و انتقال بیشتری
نسبت به تکالیف بسته منجر شد .آنها پیشنهاد کردند که افزایش تغییر پذیری درون تکلیفی مهارت باز سبب بوجود
آمدن اثر تداخل زمینه ای می شود.
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گود و مگیل ( ) 1549در تحقیقی با هدف بررسی اثر تداخل زمینه ای در سه نوع سرویس بدمیتون که بر روی 30
آزمودن ی زن در دو شیوه تمرین قالبی و تصادفی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که گروه تصادفی نتیجه بهتری را در
یادداری و انتقال نسبت به گروه قالبی داشته اند.
پولتون و همکاران ( )6009تحقیقی با عنوان اثر یادگیری قیاسی بر تصمیم گیری در تنیس روی میز انجام دادند .آنها
با هدف بررسی تصمیم گیری با پیچیدگی باال و پایین بر اجرای مهارت حرکتی شرکت کنندگان را در دو گروه قیاسی و
آشکار قرار دادند .در آزمایش اول که سطح تصمیم گیری پایین بود در عملکرد دو گروه تفاوتی مشاهده نشد .در مرحله
بعد سطح دشواری تصمیم گیری را باال بردند در این مرحله گروه آشکار افت را هم در اجرای مهارت و هم در تصمیم
گیری نشان داد در حالی که گروه قیاسی هردو تکلیف را به خوبی اجرا کردند .بنابراین یادگیری قیاسی ابزاری کاربردی
است برای کاهش هزینه عملکرد در شرایطی که فرد نیازمند تصمیم گیری با پیچیدگی باال است (پولتون.)6009 ،
از آنجایی که تا به حال تحقیقی با این عنوان صورت نگرفته ،تحقیق حاضر می تواند در دو حوزه نظری و عملی موثر
باشد .از یک سو می توان مبنایی برای تحقیقات بعدی در این زمینه و در ارتباط با یادگیری مهارت های حرکتی دیگر
باشد و از سوی دیگر شیوه های آموزش ص حیح را به مربیان و مدرسان در راستای اجرای بهتر و یادگیری مطلوب
فراگیران معرفی می کند لذا انگیزه ای بوجود آمد تا در این زمینه تحقیقی با عنوان تاثیر تداخل زمینه ای بر یادگیری
آشکار و پنهان مهارت سرویس تنیس روی میز انجام گیرد .بنابراین هدف کلی این تحقیق تعیین تاثیر تداخل زمینه بر
دقت یادگیری آشکار و پنهان مهارت سرویس تنیس روی میز می باشد.

.2روش شناسی تحقیق
تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی و براساس نوع تحقیق نیمه تجربی می باشد .نحوه جمع آوری اطالعات در این
تحقیق به صورت میدانی می باشد .طرح تحقیقی این پژوهش طرح پیش آزمون و پس آزمون می باشد .ابتدا یک جلسه
آموزش مقدماتی انجام شد و به همه شرکت کنندگان اصول و قوانین کلی اجرای سرویس تنیس روی آموزش داده شد .و
سپس یک پیش آزمون از مهارت های سرویس تنیس روی میز گرفته شد ،مهارت های سرویس تنیس روی میز شامل سه
نوع مهارت سرو یس فورهند ساده ،سرویس بک هند ساده و سرویس فورهند با پیچ زیر بود .شرکت کنندگان  19کوشش
از هر سه نوع سرویس اجرا کردند .پس از پیش آزمون  84نفر از شرکت کنندگان به روش  ABBAکه یک روش مرسوم
در تحقیقات می باشد به دو گروه قالبی و تصادفی تقسیم شدندکه هر گروه به دو زیر گروه با شیوه یادگیری آشکار و
یادگیری پنهان به صورت مساوی تقسیم شدند .پس از تقسیم بندی ،شرکت کنندگان به مدت سه هفته و هر هفته 3
جلسه و هر جلسه  3بلوک  19کوششی به تمرین پرداختند در هرجلسه تمرین شرکت کنندگان سه نوع سرویس تنیس
روی میز و هر نوع سرویس را به تعداد  19کوشش تمرین کردند .در مجموع در هر جلسه اکتساب شرکت کنندگان از هر
سه نوع سرویس تنیس روی میز  89کوشش تمرین کردند .شرکت کنندگان متناسب با تقسیم بندی و گروهی که در آن
قرار گرفته اند به یکی از چهار روش ،آرایش تمرین قالبی با شیوه یادگیری آشکار ،آرایش تمرین قالبی با شیوه یادگیری
پنهان ،آرایش تمرین تصادفی با چ به افراد یکسری حروف داده شد و پس از انجام هر بلوک تمرینی از آنها خواسته شد که
حروف را بازگوکنند .بعد از آخرین جلسه تمرینی پس آزمون از شرکت کنندگان گرفته شد و  26ساعت بعد آزمون
یادداری و بعد از آزمون یادداری ،آزمون انتقال با ایجاد تغییر موقعیت آزمون از جهت مقابل میز تنیس روی میز اجرا شد.
تکلیف ثانویه به این دلیل اضافه شد که به اعتقاد بری و دینس ( )1553عملکرد تحت بار تکلیف ثانویه آزمون نسبتا پایایی
برای وجود فرایند های پنهان است و به عنوان مشخصه تفکیک بین یادگیری پنهان و آشکار پیشنهاد شده است (مکسول،
 .)6001از تحلیل واریانس یکراهه برای مقایسه نمرات گروها در پیش آزمون و از تحلیل واریانس عاملی جهت بررسی اثر
دو عامل شیوه آرایش تمرین و شیوه یادگیری استفاده شد .کلیه محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار رایانه ای SPSS
 66انجام شد.
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ابزار و وسایل اندازه گیری تحقیق
الف) فرم ثبت مشخصات فردی :این فرم شامل نام و نام خانوادگی ،سن ،قد ،وزن ،شماره تماس ،دست برتر ،سالمت
عمومی و رضایت نامه شرکت در پژوهش بود .ب) آزمون دقت سرویس تنیس روی میز :یکی از ابزارهای مورد استفاده
در این پژوهش آزمون دقت سرویس تنیس روی میز پوراش وانی و داتا بود .این آزمون یک آزمون استاندارد با روایی و
پایایی تایید شده می باشد( .کاتن .)6002 ،هدف این آزمون اندازه گیری میزان دقت زدن سرویس تنیس روی میز می
باشد .نحوه نمره گذاری آزمون :در این آزمون میز تنیس روی میز به سه ناحیه مشخص تقسیم شده که ناحیه * 19
 30سانتی متری  9امتیاز ،ناحیه  40 * 80سانتی متری  3امتیاز و باقی مانده میز  1امتیاز در نظر گرفته می شود .اگر
توپ روی خطوط مرزی بیفتد امتیاز ناحیه با امتیاز بیشتر به آن تعلق می گیرد .و اگر توپ به تور برخورد کند و یا
بدون برخورد به میز به بیرون از میز تنیس برود امتیازی به آن تعلق نمی گیرد .این  3ناحیه به صورت جفت ،یکی
در ناحیه فورهند میز و دیگری در ناحیه بکهند می باشند در مجموع  9ناحیه می باشند ،که در یک نیمه میز تنیس
روی میز عالمت گذاری شده است .و نیمه دیگر آن برای اجرای سرویس استفاده می شود .در شکل  1ابعاد ،مناطق
امتیاز گذاری و امتیاز هر منطقه میز تنیس روی میز مشخص شده است .شکل زیر فقط یک نیمه میز تنیس روی میز
را نشان می دهد و شرکت کننده برای اجرای سرویس تنیس روی میز در سمت مقابل میز تنیس روی میز که امتیاز
گذاری نشده ،قرار می گیرد .مجموعا برای هر سه نوع سرویس 19کوشش داریم که باالترین امتیاز ممکن  29و حداقل
امتیاز صفر می باشد که هر شرکت کننده از هر سه نوع سرویس می تواند کسب کند.
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شکل  1آزمون دقت سرویس تنیس روی میز

.3یافته ها
افراد همه گروهها نسبت به پیش آزمون در پس آزمون پیشرفت خوبی داشتند که این پیشرفت را با مقایسه
میانگین می توان مشاهده کرد(.شکل  .)6نتایج تحلیل واریانس یکراهه نشان داد تفاوت معناداری بین چهار گروه در
پیش آزمون وجود ندارد .با توجه به نتایج حاصل از آزمون لوین مشخص شد که در تمام مراحل یادگیری واریانس ها
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همگن هستند .همچنین طبیعی بودن توزیع داده ها با استفاده از آزمون شاپیرو-ویلک بررسی شد که نشان داد داده
ها از توزیع طبیعی برخوردار هستند.

شکل  6میانگین عملکرد گروه ها در مراحل مختلف یادگیری

با توجه به نمودار باال مشاهده می شود که میانگین امتیازات عملکرد هر  8گروه در مرحله پس آزمون نسبت به پیش
آزمون از پیشرفت خوبی برخوردار بود است.
داده های بدست آمده در مرحله پیش آزمون با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکراهه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند
نتایج بدست آمده نشان داد تفاوت معناداری بین عملکرد گروه ها در پیش آزمون وجود ندارد (  F = 0/093و P 0/525
=).
برای تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین تاثیر دو عامل آرایش تمرینی ،شیوه یادگیری و تعامل آنها در مراحل پس آزمون،
یادداری و انتقال از آزمون تحلیل واریانس عاملی استفاده گردید که نتایج نشان داد اثر دو عامل آرایش تمرینی ،شیوه
یادگیری و تعامل آنها در مراحل پس آزمون ،یاداری و انتقال معنادار نمی باشد (جدول .)9 ،9 ،8
جدول  8نتایج آزمون تحلیل واریانس عاملی در مرحله پس آزمون
مولفه آماری
عامل

www.SID.ir

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

ارزش F

سطح
معنا داری

آرایش تمرین

1 20/043

20/043

6/008

0/198

شیوه یادگیری

1 88/043

88/043

1/690

0/694

آرایش تمرین*شیوه یادگیری

1 14/290

14/290

0/939

0/894
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جدول  9نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس عاملی در مرحله یاد داری
مولفه آماری

ارزش F

سطح
معنا داری
0/839

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

آرایش تمرین

19/333

1

19/333

0/915

شیوه یادگیری

68/043

1

68/043

0/516

0/389

آرایش تمرین*شیوه یادگیری

6/043

1

6/043

0/025

0/240

عامل

جدول  9نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس عاملی در مرحله انتقال
مولفه آماری

ارزش F

سطح
معنا داری
0/043

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

آرایش تمرین

46/944

1

46/944

3/193

شیوه یادگیری

44/061

1

44/061

3/392

0/028

آرایش تمرین*شیوه یادگیری

6/961

1

6/961

/059

0/294

عامل

بر اساس نتایج بدست آمده از تحلیل واریانس عاملی مشخص گردید که تاثیر دو عامل آرایش تمرینی ،شیوه یادگیری
و تعامل آنها در هیچ کدام از مراحل پس آزمون ،یادداری و انتقال معنادار نمی باشد .به عبارت دیگر یعنی اثر دو عامل
آرایش تمرین و شیوه یادگیری و تعامل آنها در مراحل مختلف یادگیری معنادار نمی باشد.
 .4بحث نتیجه گیری
با توجه به نتایج حاصل از تحقیق حاضر در مرحله پس آزمون مشخص گردید که آرایش تمرین ،نوع یادگیری و تعامل
آنها بر عملکرد مهارت سرویس تنیس روی میز در مرحله پس آزمون تاثیر معناداری ندارد .این یافته با نتایج تحقیق خیر
اندیش و همکاران ( ،)1344نجاتی و همکاران ( ،)1351عبدلی و همکاران ( ،)1348آزمایش اول تحقیق پولتون و همکاران
( ،)6009لطفی حسین آباد و همکاران( )1349و هبرت و همکاران ( )1559همسو است .و با نتایج تحقیق عبدلی و
همکاران ( )1356آزمایش دوم اصالنخانی و همکاران ( ) 1344ناهمسو است .از دالیل ناهمسو بودن آن احتماال می توان
نوع مهارتی که بکار بردند را نام برد از دیگر دالیل آن می توان مقدار فاصله استراحتی بین کوشش ها باشد که در تحقیق
عبدلی و همکاران  10دقیقه بین هر کوشش استراحت می کردند ولی در تحقیق حاضر بین کوشش ها  6دقیقه استراحت
وجود داشت (عبدلی .)1356 ،همچنین با نتایج آزمایش دوم تحقیق اصالنخانی و همکاران ( )1344ناهمسو می باشد
تحقیق حاضر به صورت میدانی بوده است ولی تحقیق اصالنخانی و همکاران در شرایط آزمایشگاهی انجام شده است از مهم
ترین دلیل ناهمسو بودن احتماال می توان این مورد را نام برد که در تحقیق اصالنخانی و همکاران برنامه حرکتی ثابت و
پارامتر متغیر بود ولی در تحقیق حاضر برنامه حرکتی متغیر و پارامتر یکسان بود (اصالنخانی .)1344 ،با توجه به اینکه
عوامل مختلف مانند سن ،جنسیت ،ویژگی های تکلیف ،سطح مهارت و تجربه یادگیرندگان بر اثر تداخل زمینه ای تاثیر
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گذار می باشند از این رو می توان گفت در مواردی که اثر تداخل زمینه ای آشکار نشده است این عوامل نقش میانجی گری
و مداخله ای دارند و اثر تداخل زمینه ای را کم رنگ می کنند (اشمیت 6009 ،و هال.)1559 ،
دومین نتیجه بدست آمده مشخص می کند که تمرین تصادفی و تمرین قالبی بر یادداری گروه های آشکار و پنهان در
مهارت سرویس تنیس رو ی میز تاثیر معناداری ندارد .این یافته با نتایج تحقیق هبرت و همکاران ( ،)1559عبدلی و
همکاران ( ،)1350حمایت طلب و همکاران ( )1344و لطفی حسین آباد و همکارن ( )1349و تحقیق سیکیا ()6009
همسو می باشد .و با نتایج تحقیق پورتر و مگیل ( ،)6010گود ومگیل ( )1549ناهمسو می باشد .از دالیل ناهمسو بودن
می توان به نوع مهارت و شیوه تمرینی که بکار برده اند اشاره کرد .با توجه به این که در تحقیق گود و مگیل تمامی شرکت
کنندگان زن بودند می توان عامل جنسیت را نیز یک عامل مهم در ناهمسو بودن نتایج دانست .یکی از عوامل موثر در عدم
بروز اثر تداخل زمینه ای در شرایط میدانی فواصل بین کوششی است .فاصله بین کوششی کوتاه باعث می شود طرح عمل
ساخته شده در کوشش قبلی در حافظه باقی بماند و فراگیر از مزایای فرایند فراموشی – بازسازی طرح عمل کمتر بهره
ببرد و از سوی دیگر تالش شناختی کمتری جهت تصمیم گیری های ادراکی و حرکتی توسط فراگیر صورت گیرد که در
نهایت باعث می شود اثر تداخل زمینه ای دیده نشود (حاتمی.)1344 ،
بر اساس نتایج حاصل از تحلیل واریانس عاملی در مرحله انتقال یافته سوم تحقیق این می باشد که آرایش تمرین ،نوع
یادگیری و تعامل آنها بر انتقال مهارت سروی س تنیس روی میز تاثیر معناداری ندارد .این یافته با نتایج تحقیق صباغی و
همکاران (  ،)1353سیکیا ( )6009و گرین و فالور ( )1551همسو می باشد .و با نتایج تحقیق حمایت طلب و همکاران
( ،)1344آزمایش دوم اصالنخانی وهمکاران ( ،)1344آزمایش دوم پولتون و همکاران ( )6009و نتایج تحقیق گود و مگیل
( ) 1549که عنوان کردند گروه تصادفی عملکرد بهتری نسبت به گروه قالبی در آزمون انتقال داشتند ناهمسو می باشد .از
دالیل ناهمسو بودن با این پژوهش ها می توان تفاوت در نوع تکلیف و مهارتی که آموزش دادند ،تعداد جلسات تمرینی ،و
فاصله بین آخرین ج لسه تمرینی تا آزمون انتقال را نام برد .مهارت های بسته نسبت به مهارت های باز شرایط محیطی
ثابت و یکنواختی دارند و براساس طبقه بندی دو بعدی جنتایل ( ) 1542آسان تر از مهارت های باز می باشند از این رو در
مقایسه با مهارت های باز یادداری کمتری دارند (مگیل .)1349،جاریوس و گاور اور ( )1552انجام دادند اثر تداخل زمینه
ای در تکالیف حرکتی متفاوت (باز و بسته) را در گروه های تصادفی و مسدود بررسی کردند ،و به این نتیجه رسیدند که
تکالیف باز به یادداری و انتقال بیشتری نسبت به تکالیف بسته منجر شد .آنها پیشنهاد کردند که افزایش تغییر پذیری
درون تکلیفی مهارت باز سبب بوجود آمدن اثر تداخل زمینه ای می شود (جاریوس .)1552 ،شاید در این تحقیق با توجه
به اینکه سه نوع سرویس تنیس روی میز به صورت بسته آموزش داده شدند و شرایط محیطی برای هر سه مهارت یکسان
بود ،اثر تداخل زمینه ای رخ نداده یا به نسبت کمتر بوده است.
با توجه به یافته های حاصل از این تحقیق مشخص گردید که اثر دو عامل آرایش تمرین ،شیوه یادگیری و تعامل آنها در
مراحل پس آزمون ،یادداری و انتقال مهارت سرویس تنیس روی میز معنادار نمی باشد .همچنین نتایج تحقیق نشان داد
گروه هایی که به شیوه یادگ یری پنهان تمرین کردند و از اهداف ،امتیاز ها و عالئم خط کشی شده روی میز تنیس روی میز
بی اطالع بودند نسبت به گروهی که به شیوه آشکار تمرین کرده بودند و از همه قواعد و دستورالعمل ها باخبر بودند،
عملکرد برابری داشتند .با توجه به نتایج حاصل از تحقیق می توان پیشنهاد داد که مربیان در تمرینات به شیوه های
یادگیری پنهان نیز توجه شود و در تمرینات اصول و قواعد کلی بیان شود و نیازی به توضیح و بیان کامل جزئیات نیست.
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