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  چکيده

 بر اکتساب، يادداری و انتقال سـه نـوع مهـارت سـرويس             (CI)اين تحقيق به منظور بررسی تأثير تداخل ضمنی         
 ± ۲نظور چهل نفر از دانشجويان پسر دانشگاه تهران بـا ميـانگين سـنی               بدين م . ساده، چکشی و موجی طراحی شد     

 به منظور بررسی اثر و مقايسة       ۲ و   ۱ سال به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه تجربی                ۴/۲۲
ی های هر گـروه     آزمودن. قرار گرفتند ) با تداخل ضمنی زياد   (و تصادفی   ) با تداخل ضمنی کم   (ش تمرينی مسدود    ودو ر 

 آزمون اکتساب طی سه     ۴۵.  بار تکرار تمرين کردند    ۳۷۸در مرحلة اکتساب، طی نه جلسه سه نوع سرويس واليبال را            
 آزمـون   ۱۵ تکرار آزمون يادداری بـا تـأخير و          ۱۵ روز به ترتيب در      ۷ و   ۵جلسه در مرحلة تمرين به عمل آمد و بعد از           

ر هر نوع تصويرسازی بر اکتساب، يـادداری و انتقـال روش هـای مـذکور، از                 به منظور بررسی اث   . انتقال شرکت کردند  
، و برای مقايسة دو نوع تصويرسازی برای تعيين اختالف درون گروهی و بين گروهـی در ميـانگين هـای                     tآزمون های   

 اسـتفاده  (REPETED MEASURES)" ندازه گيری تکـراری ا  " (ANOVA)گروه ها، از آزمون تحليل واريانس 
 نتايج دو گروه آزمايشی اثر معنی دار تداخل ضمنی را با افت اجرای گروه تصادفی در زمـان اکتـساب و افـزايش                        .شد

اين يافته هـا از  ) . >P ۰۵/۰(چشمگير آنان را نسبت به گروه مسدود در تست های يادداری با تأخير و انتقال نشان داد   
  دو جنبه ، موجب پيشرفت فراهم سازی حرکـت و قـدرت حافظـه               اين ادعا که تمرينات با تداخل زمينه ای باال، در هر          

  . می شود، حمايت می کند

  
      واژه های کليدی 
   .٧ و انتقال٦ ، يادداری٥، اکتساب٤، تمرين تصادفی٣، تمرين مسدود٢تداخل ضمنی

                                                 
               Email : Jfazel95@gmail.com                                      ۰۹۱۲۲۸۶۳۸۴۸: تلفن :  نويسندة مسئول ‐ ١

2 - Contextual interference  
3 - Blocked Practice   
4 - Random Practice   
5 - Acquisition  
6 - Retention   
7 - Transfer   
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  مقدمه 
 سال بعد از ۲۵در طول  در تحقيقات يادگيری حرکتی (CI)اعتبار تداخل زمينه ای 

زمايشگاه های اوليه به دست آمده و تأثيرات آن معين شده است پايه ای آمطالعات شروع 
آزمايشگاهی در ادامه، طی مطالعات غير.  ١ )۱۹۷۹؛ شی و مورگان، ۱۹۷۹، ۱۹۶۶باتيگ، (

مطالعات کاربردی نيز مدتی . ٢ در محيط های با موضوعات مختلف بررسی شدCIاثرهای 
 آزمايشگاهی و –ی ممکن در فضای بين تحقيقات پايه ای تا ارتباط کماست شروع شده 

؛ اشنيدر ، هيلی و بورن ، ۲۰۰۰اشميت و همکاران ، (تمرينات حرفه ای و شغلی مشخص شود 
 نفر از ۴۰ (CI)اين تحقيق به منظور بررسی تغييرات شرايط تداخل ضمنی . )۲۵( ٣)۲۰۰۲

و دخالت ضمنی ) تمرين مسدود( نفری با دخالت ضمنی کمتر ۲۰دانشجويان در دو گروه 
طراحی شد تا موقعيت مراحل عملکردهای اکتساب، يادداری و ) تمرين تصادفی(زيادتر 

انتقال روش های مذکور در سه مهارت سرويس های ساده، چکشی و موجی از پهلو ارزيابی 
 در رشته های مختلف ورزشی از جمله واليبال، به بررسی های CIيی های مزيت توانا. شود

  . بيشتری نياز دارد
 که عمل اکتساب با می کندی آشکار ا مينهيک ديدگاه کلی از تحقيقات تداخل ز
بد، در حالی که عمل يادداری و انتقال با می ياتکرارپذيری و تمرين مسدود تکليف بهبود 

يافته ها در مورد اثرهای تداخل ضمنی به طور  .٤ )۹(مفيدتر است برنامة تمرينی تصادفی 
همانند تمرينات پيچيده با سطوح مهارت های مشترک، ولی عواملی ند، ل اکلی مورد قبو

 CIتأثيرات طولی بر قدرت ن نوع آزمودنی ها نيز ممکن است يشرايط محيطی و همچن
پی گات، ( را رد کردند CIتعدادی از مطالعات مزيت های برای مثال .  ٥ )۲۵(داشته باشند 

اثر ) ۱۹۸۳(دل ری و همکاران ). ۱۹۹۱، کمبرلين، ۱۹۸۷ ، ٦؛ سرز، هيساک۱۹۸۴رو، يپاش
با سطوح باال را به دست آوردند، در حالی که در تعداد زيادی از مطالعات  CIمعکوس تأثيرات 

                                                 
1 - Batig E G. Shea, Morgan  
2 - Goode, S.Magill R.A. Wrisberg, Liu, Hall, Domingnes   
3 - Hanlom, Schmidt et al, Schnider et al.  
4 - Brady  
5 - Wulf, Shea, Olis et al .  
6 - Sears, Husak  
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اين نتايج متغير را   ).۳۴، ۲۷، ۲۵( حمايت شده است CI و مزيت های ات تحقيقاتی از اثر
 منطقی تفسير کرد، همچنين امکان دارد يک درجهمی توان به عنوان نتايج روش های 

 ممکن است به عنوان نتيجه CIزکاهش عملکرد را نشان بدهد، به عبارت ديگر فوايد بالقوة ا
  . ای که در اثر برخورد عوامل مختلف ايجاد می شود، از سطح ايده آل کمتر باشد

شی، کهل و ايندرميل، ( شامل مقدار تمرين CIبرخی ديگر از عوامل مؤثر ) ۱۹۹۸(بردی 
شی و (، تجربه )۱۹۹۰لی و وايت، (، عالقة ذاتی ) ۱۹۹۷يت، اسم(، اثر شناخت ) ۱۹۹۰

هبرت و (پيچيدگی تکليف ) ۱۹۹۰لی و وايت، (مراحل انگيزشی و توجهی ) ۱۹۹۰همکاران، 
شيو کيس، کرين ، اسنو (و تأثيرات اشتياق فردی ) ۱۹۹۹؛ ولف، هرگر و شی، ۱۹۹۶همکاران، 

به منظور بررسی تأثير تداخل ضمنی اين تحقيق . )۲۶(را پيشنهاد داد) ۱۹۹۵, و گرين ليف
(CI) در اکتساب، يادداری و انتقال سه نوع مهارت سرويس ساده، چکشی و موجی طراحی 
تحقيق حاضر بخش اول فرضية مگيل و هال يعنی تعدد در تکاليف را که دارای برنامة . شد

 شود که آيا بين تعميم يافتة متفاوت باشد، مورد بررسی قرار داده است تا بدين ترتيب آشکار
دو روش تمرينی مسدود و تصادفی در اکتساب، يادداری و انتقال سه نوع سرويس ساده، 

  چکشی و موجی اختالف معنی داری وجود دارد يا نه؟
تحقيق حاضر بر اثر مهارت و مقايسة روش های تمرين در تکاليف متمرکز است، هر چند 

ارد، نتايج به دست آمده تأثير و رابطة تکاليف مورد بررسی در سه سطح پيچيدگی قرار د
  . مقايسه ای روش های تمرين را آشکار کرده است

برخی محققان پيشنهاد کردند که اثر يادداری مهارت همانند انتقال مهارت، مؤثر و 
پيشنهاد کرده اند که اثر انتقال، همواره ) ۱۹۹۷(برای مثال اسنو و شيوکيس . آموزنده نيست
 است و بنابراين شرايط انتقال بايد توسط منتقل CI يادداری در تحقيقات نيرومندتر از اثر

تست ). ۱۹۹۸بردی، (را انتقال می دهد، انجام گيرد  CIکنندة قابل اعتمادتری که مزيت های 
اسميت و ). ۱۹۹۸مگيل، (را امتحان می کند » تطابق پذيری انجام تغيير«های انتقال، 

) ۲۰۰۰, اشميت، ريسبرگ(نزديک يا انتقال فوری و با تأخير ، انتقال دور و )۱۹۹۳(روديسيل 
را که ) يا تست انتقال(اين انتقال گستره ای از کارکرد انتقال . نده ارا در تحقيق خود آورد

شبيه کارکردهای تمرين شده در مورد فراگيری است، منعکس می کند، در حالی که انتقال 
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انتقال دور شامل . دگيری در محيط آموزشی استنزديک به کارکردی نياز دارد که شبيه يا
در کل اين . يک کارکرد برای عمل مناسب است که با کارکرد آموزش بسيار متفاوت است

در خدمات ويژه، آموزش های خاص و نيز مسابقات ورزشی که با ) دور و نزديک(انتقال 
  . سر و کار دارند، ضروری است» مالک«مهارت های 

 CIاثر مهارت حرفه ای و پيچيدگی تکليف را در تأثير توانايی ) ۲۰۰۵(آليس و همکاران 
 در يادگيری نوآموزان را زمانی که اغلب تمرين CIبررسی و تأثير سطوح باالی برنامه ريزی 
 به CIهمچنين مشاهده کردند که مزيت های . پيچيده و سختی داشتند، مشاهده کردند

  . ر تمرينات سطوح باال و انتقال آنها است دنی هاظاهر بيشتر از به کارگيری آزمود
را به ) پاس با ساعد، پنجه و سرويس چکشی(سه مهارت واليبال ) ۱۹۹۰(فرنج و رينک 

هدف تحقيق .  مسدود و تصادفی بررسی کردند–سه شرايط تمرينی، مسدود ، تصادفی 
دار شرايط آثار مهم معنی نتايج بررسی فرنچ . ی اثر تداخل ضمنی بودربررسی تعميم پذي

محقق اظهار داشت که مرحلة تمرين به اندازة . تمرينی طی اکتساب و يادداری را آشکار نکرد
پارامترهای تعيين به هر حال، . کافی برای ايجاد تغيير در طول فراگيری طوالنی و بلند بود

  شودمی مشاهده سيستم ها را که اغلب در بقية CIنی ممکن است اثر بيت بدی ترس هاکالکنندة 
اثر تداخل ضمنی را در يادگيری سه ) ۱۹۹۲(بارتولی و همکاران . کاهش دهد يا ناپديد کند

 CI باال و پايين بررسی کردند و نتيجه گرفتند CIبا ) پنجه، آبشار و سرويس(مهارت واليبال 
می شود، موجبات اجرای سطح ) اکتساب( باال، اگر چه موجب کاهش در مرحلة اجرای فوری 

يافته ها، اختالف چشمگير در بين گروه در يک .  يادداری و انتقال را فراهم می آوردباال در
  همچنين نتايج بارتولی در تمايل خطوط . تست انتقال با تأخير تکليف سرويس را نشان داد

  . )۱۳، ۸( بودCIيافته های کلی آزمايش های آزمايشگاهی مزيت 
شی و (ضمنی پيشتر به دست آمده اگر چه دو تعامل نظری متفاوت در ايجاد اثر تداخل 

، درگير ساختن فعاليت شناخی طی فراگيری در هر دو  )۱۹۸۵؛ لی و مگيل ، ۱۹۷۹مورگان، 
 در يادگيری و نيز يافته های متفاوت در CIبا عنايت به مزيت های تأثير . تأمل مشهود است

ای تمرينی تصادفی مطالعات مهارت های واليبال، در سری تجربيات حاضر، محقق اثر برنامه ه
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و مسدود را در اکتساب، يادداری با تأخير و انتقال سه نوع مهارت سرويس واليبال ، به منظور 
  . مقايسة روش های تمرينی مورد آزمايش قرار داد

  

  روش تحقيق 
را در مراحل اکتساب، يادداری و انتقال       » تداخل زمينه ای    «تحقيق حاضر در نظر دارد اثر       

.  با دو روش تمرينی مسدود و تصادفی مورد بررسی مقايسه ای قرار دهد             بالمهارت های والي  
طراحـی و  ) ۱۹۹۰(بر اساس فرضية مگيل و هـال        اثرهای تداخل ضمنی بر يادگيری مهارت ها        

و فرنج، رينـگ و ورنـر       ) ۱۹۹۲(مهارت های مورد نظر بر اساس تحقيقات بارتولی و همکاران           
فرضية ارائه شده در تداخل ضمنی مگيل و هال دو بخش           . در رشتة واليبال تدوين شد    ) ۱۹۹۰(

تغييرات آماری از يک برنامة     اول، تغيير در مهارت هايی که فرد تمرين می کند، شامل            : دارد  
تعميم يافته  متفاوت؛ دوم ، تغيير در مهارت هايی که فرد تمرين می کنـد، شـامل تغييـرات                    

کلی، شواهد تجربی از اين ديدگاه حمايت می کنـد          به طور   . آماری از يک برنامة تعميم يافته       
بـيش از   . که يادگيری مهارت های مربوط به هم که تنوعی از يـک الگـوی همـاهنگی اسـت                 

يادگيری مهارت های مربوط به هم که از تغيير در آمارهای يک طرح به وجود می آيد، مستعد           
يعنـی تکـاليفی را کـه       تحقيق حاضر بخش اول فرضية مگيل و هال         . اثر تداخل ضمنی است   

با توجه به آزمودنی های     . دارای برنامة تعميم يافتة متفاوت باشد، مورد بررسی قرار داده است          
از نوع انسانی، و نبود توانايی کنترل کامل متغيرهای تحقيق و عدم امکان گزينش تـصادفی،                

ـ     . از روش تحقيق نيمه تجربی استفاده شد         ای مختلـف   جامعة آماری دانشجويان دانشکده ه
دانشگاه تهران هستند که واحـد دو تربيـت بـدنی را در سـال هـای اول و دوم تحـصيالت                      

نمونـة آمـاری، چهـل نفـر از         .  انتخـاب کـرده بودنـد      ۱۳۸۳‐۸۴خودشان در نيمـسال دوم      
. به طور داوطلبانه در اين تحقيق شرکت کردنـد         ۴/۲۲ ± ۲دانشجويان پسر با ميانگين سنی      

آزمـودنی هـا بـه      . واليبال مبتدی بودند و سابقة آموزشی نداشتند      شرکت کنندگان در رشتة     
 تقسيم و بر اساس نتايج پـيش آزمـون بـه صـورت              ۲ و   ۱صورت تصادفی به دو گروه تجربی       

همگن تقسيم بندی شدند به طوری که نتايج مقايسة پيش آزمون دو گروه نشان داد که گروه                 
يکديگر ندارند و به منظور بررسی اثرمقايسة       های مذکور از لحاظ آماری تفاوت معنی داری با          
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در ) بـا تـداخل ضـمنی زيـادتر       (و تصادفی   ) با تداخل ضمنی کمتر   (دو روش تمرينی مسدود     
ـ . مراحل اکتساب، يادداری و انتقال، آموزش سه نوع سرويس واليبال تقسيم شـدند             ان و  مک

دانشگاه تهران در نظر     دانشکدة تربيت بدنی     ۲وسايل اجرای آزمون، سالن سرپوشيدة شمارة       
  . گرفته شده بود که زمين واليبال، توپ و تور و فضای استاندارد دارد

به دليل جلوگيری از اثرهای احتمالی ناشی از تغييرات شرايط و فاصلة زمانی در اکتساب،               
يادداری و انتقال در روش تمرينی مسدود، ترتيب تکرار سرويس ساده در سـه جلـسة اول،                 

 و سرويس چکشی در جلـسات دوم، پـنجم و هـشتم و سـرويس مـوجی در                   چهارم و هفتم  
  . جلسات سوم، ششم و نهم انجام پذيرفت

ش تمرينـی  ورآزمون های اکتساب روش تمرينی مسدود در پايان همان جلسات تمرين و     
  . تصادفی در پايان جلسات سوم، ششم و نهم انجام پذيرفت

  

  و يافته های تحقيق نتايج 
ثر هر نوع تصويرسازی بر اکتساب، يادداری و انتقال روش های مـذکور،  به منظور بررسی ا 

و برای مقايسة دو نوع تصويرسازی برای تعيين اختالف درون گروهی و بـين             , tاز آزمون های    
 اندازه گيری تکراری (ANOVA)گروهی در ميانگين های گروه ها، از آزمون تحليل واريانس 

(REPETED MEASURES)بـا اسـتفاده از نـرم    تجزيه و تحليل يافته ها.  استفاده شد 
 و ترسيم نمودارها بـا بهـره گيـری از نـرم افـزار هـاروارد گرافيـک و اکـسل                      SPSSافزار  

(EXCEL)انجام پذيرفت  .  
نتايج دو گروه آزمايشی اثر معنی دار تداخل ضمنی را با افت اجـرای گـروه تـصادفی در                   

بت به گروه مسدود در تست هـای يـادداری بـا            زمان اکتساب و افزايش چشمگير آنان را نس       
اين يافته ها از اين ادعا که تمرينات با تـداخل زمينـه             ) . >P ۰۵/۰(تأخير و انتقال نشان داد      

های باال، در هر جنبة فراهم سازی حرکت و قدرت حافظه موجب پيشرفت می شود، حمايـت                 
  .  می کند
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  برنامة تمرين
  روش تمرين و تکليف 

 سه نوع مهارت سرويس های ساده، چکشی و موجی از پهلـو طـی               –مسدود  تمرين  ) الف
  .دوازده جلسه شامل آموزش، تمرين و آزمون های يادداری با تأخير و انتقال

 سه نوع مهارت سرويس های ساده و چکشی و موجی از پهلـو طـی      –تمرين تصادفی   ) ب
 آموزش هـای    .و انتقال ) خيربا تأ (دوازده جلسه شامل آموزش، تمرين و آزمون های يادداری          

سرويس های ساده، چکشی و موجی در روش مسدود به ترتيـب در روزهـای اول، چهـارم و                   
  . هفتم و آموزش های تمامی سرويس ها در روش تصادفی در روز اول انجام پذيرفت

  تعداد تکرار تکاليف 
ـ             ۱۲۶ سرويس ساده    –تمرين مسدود   ) الف تم ،   تکـرار در سـه جلـسة اول، چهـارم و هف

 تکرار در   ۱۲۶ تکرار در سه جلسة دوم، پنجم و هشتم و سرويس موجی             ۱۲۶سرويس چکشی   
  . سه جلسة سوم، ششم و نهم

 ۹ تکرار از سه نوع سرويس های ساده، چکشی و موجی طـی              ۳۷۸ –تمرين تصادفی   ) ب
  .جلسه به صورت توام و اجرای تصادفی
  آزمون ها و تعداد تکرار تکاليف 

I –اکتساب  آزمون مرحلة   
. ۲ تکـرار در پايـان جلـسات تمرينـی ،            ۱۵سرويس سـاده    . ۱: آزمون روش مسدود  ) الف

 تکـرار در پايـان   ۱۵سرويس موجی . ۳ تکرار در پايان جلسات تمرينی و ۱۵سرويس چکشی  
  . جلسات تمرينی

سـرويس  . ۲ تکرار آزمون در سه جلـسه،        ۱۵سرويس ساده   . ۱: آزمون روش تصادفی    ) ب  
  .  تکرار در سه جلسه۱۵سرويس موجی . ۳ار در سه جلسه،  تکر۱۵چکشی 

آزمون های اکتساب روش مسدود از سه سـرويس سـاده، چکـشی و مـوجی ،                 : يادداری  
متعاقب اتمام جلسات تمرين به ترتيب در سه روز اول، سه روز وسط و سه روز آخر و آزمـون    

بـه کلـی در     , دفی  های اکتساب مجموع سرويس های ساده، چکشی و موجی در روش تـصا            
  . روزهای چهارم ، هفتم و دهم انجام پذيرفت
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II‐ آزمون يادداری با تأخير  

3 متری و ۱۰آزمون يادداری بعد از پنج روز از پايان دورة تمرينی از فاصلة   
1

سمت راسـت   

رتيـب تـصادفی   ميدان واليبال که تمرين کرده بودند، برای هر دو گروه مسدود و تصادفی با ت        
  .انجام پذيرفت

 تکـرار آزمـون     ۵سرويس های ساده، چکـشی و مـوجی هـر کـدام             : روش مسدود   ) الف
  .يادداری و با ترتيب تصادفی

 تکـرار آزمـون   ۵سرويس های ساده، چکـشی و مـوجی هـر کـدام            : روش تصادفی   ) ب  
  .يادداری و با ترتيب تصادفی

III – آزمون انتقال   

3 متری تور و     ۹ت روز از پايان دورة تمرينی از فاصلة         آزمون انتقال بعد از هف    
1

سمت چـپ  

ميدان واليبال با عنايت به متغير بودن مکانی از محل دورة تمرينی برای هر گروه بـا ترتيـب                   
  :ی به صورت زير ا نجام پذيرفت فدتصا

ار آزمون انتقـال     تکر ۵سرويس های ساده، چکشی و موجی هر کدام         : روش مسدود   ) الف
  .و با ترتيب تصادفی

 تکرار آزمون انتقـال     ۵سرويس های ساده، چکشی و موجی هر کدام         : روش تصادفی   ) ب  
  . و با ترتيب تصادفی 

  

  روش امتياز گذاری عملکرد آزمودنی ها 
  حد نصاب نسبی مسائل تکنيکـی از سـوی آزمـودنی هـا، مـالک امتيـازدهی                 با رعايت   

 >>۲ –آزمـون آهپـرد     <<رود توپ و مطابق با ترتيب امتيازهـای         بر اساس دقت در محل ف     
  ).۶(تدوين شد 
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9
تر 
 م

 

   متر5/1

 متر5/4  متر3

 3 متر  5/1

 تور   متر9

  متر 6

 3 متر 5/1

1 
2 4  

  امتيازهای عملکرد آزمودنی ها_ ۱جدول 
   امتياز۴  >>۲ –آهپرد << بر اساس جدول ۱فرود توپ در ناحية   ۱

   امتياز۳  >>۲ –آهپرد << بر اساس جدول ۲فرود توپ در ناحية   ۲

   امتياز۲  >>۲ –آهپرد << بر اساس جدول ۳پ در ناحية فرود تو  ۳

   امتياز۱  >>۲ –آهپرد << بر اساس جدول ۴فرود توپ در ناحية   ۴

  ه  شدن توپ با فرود آمدن در خارج از چهار مرحلة باالنرد   ۵

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  >>۲ –آزمون آهپرد <<اس ترتيب امتيازها در زمين واليبال بر اس. ۱شکل 
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سرويس ساده واليبال در دو گروه درمراحل مختلف 

0

5

10

15

20

پيش آزمون  اکتساب  يادداری  انتقال 

گروه مسدود 
گروه تصادفی 

  
  عملکرد دو روش تمرينی مسدود و تصادفی در سرويس ساده . ۲شکل 

  
  عملکرد دو روش تمرينی مسدود و تصادفی در سرويس ساده _ ۲جدول 

  Pمقدار fمقدار   ميانگين مربعات  درجة آزادی  مجموع مربعات  منبع تغييرات

  ۰۰۱/۰  ۴۴۸/۲۶۳  ۷۵۰/۲۰۴  ۳  ۲۵۰/۶۱۴  فاکتور

  ۰۰۱/۰  ۶۷۲/۱۴۲  ۸۸۳/۱۱۰  ۳  ۶۵۰/۳۳۲    گروه*فاکتور

      ۷۷۷/۰  ۱۱۴  ۶۰۰/۸۸  )گروه(خطا 
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سرويس چکشی واليبال در دو گروه در مراحل مختلف 

0

5

10

15

20

پيش آزمون  اکتساب  يادداری  انتقال 

گروه مسدود 
گروه تصادفی 

  
  عملکرد دو روش تمرينی مسدود و تصادفی در سرويس چکشی. ۳شکل 

  
  عملکرد دو روش تمرينی مسدود و تصادفی در سرويس چکشی _ ۳جدول 

  Pمقدار fمقدار   ميانگين مربعات  درجة آزادی  مجموع مربعات  منبع تغييرات

  ۰۰۱/۰    ۴۵۷/۲۵۶  ۲۰۶/۲۰۶  ۳  ۶۱۹/۶۱۸  فاکتور

  ۰۰۱/۰  ۴۴۶/۹۸  ۱۵۶/۷۹  ۳  ۴۶۹/۲۳۷    گروه*فاکتور

      ۸۰۴/۰  ۱۱۴  ۶۶۲/۹۱  )گروه(خطا 
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سرويس موجی واليبال در دو گروه در مراحل مختلف 

0

5

10

15

20

پيش آزمون  اکتساب  يادداری  انتقال 

گروه مسدود 
گروه تصادفی 

  
  عملکرد دو روش تمرينی مسدود و تصادفی در سرويس موجی _ ۴شکل 

  
  رويس موجی عملکرد دو روش تمرينی مسدود و تصادفی در س_ ۴جدول 

  Pمقدار fمقدار   ميانگين مربعات  درجة آزادی  مجموع مربعات  منبع تغييرات

  ۰۰۱/۰  ۱۴۲/۶۷۳  ۱۳۰/۷۸۳  ۳  ۳۹۲/۳۵۰  فاکتور

  ۰۰۱/۰  ۹۱/۵۰۹  ۸۳/۸۳  ۳  ۲۵۱/۶۵۰    گروه*فاکتور

      ۹۱۷/۰  ۱۱۴  ۱۰۴/۵۰۰  )گروه(خطا 

  
 روش تمرينی تصادفی و مسدود بود، ابتدا  دوبا توجه به هدف ويژة تحقيق که مقايسة

يافته های تأثير هر يک از روش ها در مراحل اکتساب، يادداری و انتقال تکنيک ها مورد 
تجزيه و تحليل قرار گرفت، سپس با توجه به نتايج، روش های مذکور بررسی مقايسه ای 

  . شدند
دود و تصادفی نشان داد که از مقايسة روش های تمرينی مسيافته های به دست  آمده 

روش تمرينی مسدود در اکتساب سرويس های ساده، چکشی و موجی واليبال در سطح 
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 نسبت به روش تمرينی تصادفی معنی دار است، درمقابل در مراحل >P ۰۵/۰اطمينان 
يادداری با تأخير و انتقال سرويس های سه گانه اين برتری به نفع گروه تمرينی تصادفی 

  . گروه تمرينی مسدود استنسبت به 

  

  بحث و نتيجه گيری 
در سازماندهی آموزش و تمرين  (CI)هدف اين تحقيق بررسی تغييرات تداخل ضمنی 

بود تا به )  زيادCIبا (و تصادفی )  کمCIبا (سرويس های واليبال در دو روش تمرينی مسدود 
در سه مرحلة اکتساب،  نفر از آزمودنی های دانشجو ۴۰موقعيت های يادگيری اين ترتيب 

يافته های تحقيق، اختالف معنی دار . يادداری و انتقال در روش های مذکور ارزيابی شود
با تداخل ضمنی ( را به نفع روش تمرينی مسدود >P ۰۵/۰تداخل ضمنی در سطح اطمينان 

در هر سه نوع مهارت ) با تداخل ضمنی بيشتر(نسبت به روش تمرينی تصادفی ) کمتر
اين اختالف در مراحل يادداری و انتقال به . ای ساده، چکشی و موجی نشان دادسرويس ه

 و ۱۹۹۶بتيگ، (اين نتايج با يافته های مطالعات تداخل ضمنی . نفع روش تمرينی تصادفی بود
، مگيل و )۱۹۸۶(گود و مگيل ه های تو ياف) ۱۹۸۳؛ لی و مگيل ، ۱۹۷۹؛ شی و مورگان ، ۱۹۷۹
) ۱۹۹۷(، پوالک و لی )۱۹۹۲(، بارتولی )۱۹۹۴(ينگوس و کاوازوس ، هال، دوم)۱۹۹۰(هال 

  . همخوانی دارد
وجود اختالف در مرحلة اکتساب به ضرر روش تمرينی تصادفی مبنی بر به وجود آمدن 
اختالل به دليل توأم بودن پردازش درون تکليفی به همراه پردازش ميان تکليفی با نظريات 

، )۱۹۹۰(همخوانی، ولی با تحقيقات لی و رايت ) ۱۹۸۵ و ۱۹۸۳(طرح و بازسازی لی و مگيل 
دليل اين تعارض . تعارض دارد) ۲۰۰۴(ی و کالک لو مار) ۱۹۹۳(، ولف و شی )۱۹۹۱(ريسبرگ 

شايد با سطح پايين پيچيدگی مهارت های مذکور در ارتباط باشد، به ويژه يافته های متفاوت 
يرا بهرة اصلی در اثری که در مراحل يادداری درمرحلة فراگيری ارتباط بزرگ و قوی نيست، ز

  . و انتقال بايد پيدا شود، وجود دارد
اثر معنی دار تداخل ضمنی را با افزايش چشمگير در گروه آزمايش نتايج دو گروه 

. تصادفی و کاهش جهت در گروه تمرينی مسدود را در تست های يادداری و انتقال نشان داد



  ۱۳۸۷ستان زم, ۳۸شمارة ,                                                                              نشرية حرکت  

 

 

٢٣٤

، )۱۹۹۵(، اشميت و ديوس )۱۹۹۰(يقات باال و يافته های مگيل و هال اين يافته ها با نتايج تحق
، )۱۹۹۸(، تسو تسويی، هادجس و لی )۱۹۹۷(، مارشال ، جونز و شی هان )۱۹۹۷(پوالک و لی 

، آليس و باتون )۲۰۰۴(، مارلی و کالرک )۲۰۰۴(، دبروسکی و همکاران )۲۰۰۱(امينگ و رايت 
همخوانی دارد و  ) ۲۰۰۴(و اور دروف ) ۲۰۰۰(و الی و رايت ) ۲۰۰۳(، گراندا و مونتيال )۲۰۰۵(

  . آنها را مورد حمايت قرار می دهد
در راستای پيش بينی قبلی خودشان، تحقيقی در مورد اينکه آيا ) ۱۹۹۵(مگيل و هال 

اثر تداخل در  هنتيجيک به عنوان فوايد يادگيری در وضعيت های يادگيری چندين تکليف 
ه مقدار تغيير پذيری در جلسة تمرين انجام يا افزايش طرحوارة وابسته بمی باشد؛ ضمنی 
را که اشاره می کرد فوايد ) ۱۹۹۰(ال نتايج مطالعة آنان، پيش بينی قبلی مگيل و ه. دادند

يادگيری ناشی از تداخل ضمنی، به احتمال بيشتر به رخداد ناشی از تکاليف متفاوت حرکات 
  . أييد کردترا وابسته است که در زمان تغييرات مهارت صورت می گيرد، 

نتايج به . تحقيق حاضر بر اثر و مقايسة روش های تمرينی در تکاليف متفاوت متمرکز بود
و ) با تأخير(دست آمده ميزان تأثير و اختالف روش های تمرينی در تست های يادداری 

انتقال را به صورت معنی داری آشکار کرد، بدين ترتيب با نتايج تحقيقات مگيل و هال 
  . همخوانی دارد) ۱۹۹۰، ۱۹۹۵(

؛ ۱۹۹۰فرنج و رينگ، (از طرف ديگر يافته های تحقيق حاضر، با نتايج برخی تحقيقات 
ند ه ا را آشکار نکردCIکه تأثير ) ۲۰۰۴؛ مسلوات، ۱۹۹۱؛ کمبرلين ، ۱۹۸۷سرزو هيساک، 

هيچ کدام از گروه های مسدود و ) ۲۰۰۴(در اين زمينه در مطالعات مسلوات . تعارض دارد
يادداری مطالعة آنان اگر چه در مرحلة . فی اجرای خارج از حدود گروه کنترل نداشتندتصاد

تأثير شاخص تغييرپذيری اجرا در گروه تصادفی نسبت به گروه مسدود مشاهده شد، در 
نتايج بررسی مسلوات اشاره . مرحلة انتقال، برای هيچ کدام از گروه ها تأثيری مشاهده نشد

مسلوات نبود تأثير . فی فقط در مورد يک تکليف دارای مزيت استمی کند که تمرين تصاد
ت کنندگان و کردر مرحلة انتقال را سادگی تست ها در مرحلة فراگيری، سطوح تجربی ش

  . شدت تمرينات در مرحلة اکتساب عنوان کرده است
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 ممکن است عمل اکتساب را دچار اختالل جدی کند، اما اثرهای CIاگر چه سطوح باالی 
برای مثال (ن در يادداری و انتقال بايد به طور دقيق بررسی شود، برخی محققان آ

پيشنهاد کردند که تأثير انتقال، همواره نيرومندتر از اثر يادداری در ) ۱۹۹۷اسنووشيوکيس، 
در مدل های اجرا در يادگيری چندين تکليف ) ۲۰۰۲(سيمون و بورک .  استCIتحقيقات 

حلة اکتساب تمرين مسدود و مدل های ترکيبی و در مرحلة حرکتی دريافتند که در مر
يادداری تمرين تصادفی و مدل های غيرترکيبی بهتر بودند، ولی مقياس های از يادگيری 

دبروسکی و همکاران . ايجاد شده در طول  تمرين در راستای تمرين اکتساب بود تا يادداری
بينايی و المسه ای در روش گرفتن را مورد تأثير تمرين با استفاده از راهنمايی های ) ۲۰۰۴(

مطالعه قرار دادند و نتيجه گرفتند که نوع اطالعات روش رديف کردن قراردادی رنگ و 
نتايج تحقيقات امينگ و . اطالعات المسه ای در روش گرفتن به شرايط تمرين بستگی دارد

فراهم سازی حرکت و قدرت  باال، در هر دو جنبة CIاين ادعا را که تمرينات با ) ۲۰۰۱(رايت 
سيمون العات مطبدين ترتيب نتايج . حافظه موجب پيشرفت می شود، مورد حمايت قرار داد

   .مورد تأييد قرار می دهدو بورک، دبروسکی و همکارن و امينگ و رايت 
نشان داد که تمرينات با طرح تصادفی دارای اجرای ) ۲۰۰۴(نتايج تحقيق مارلی و کالرک 

نتايج تحقيق آلبارت و . گيری مهارت خط نوشتن استبهتری در مراحل يادداری و انتقال ياد
اين فرضيه را که سطح تالش شناختی در آزمودنی هايی که طی تمرينات ) ۱۹۹۸(بی تن 

تالش شناختی عامل مهمی است که بر يادداری با تأخير . درگير بودند، مورد حمايت قرار داد
 مارلی و کالرک و آلبارت و بی تن، نتايج تحقيق. و انتقال مهارت های حرکتی تأثير می گذارد

  . با يافته های تحقيق حاضر در مراحل يادداری و انتقال، همخوانی دارد
  حمايت  CIدر مورد تأثير ) ۲۰۰۰(نتايج تحقيق حاضر از نتايج تحقيق رايت و بالک 

 نتايج مطالعة رايت و بالک اين ادعا را که تمرينات تصادفی نه تنها به پيشرفت در. می کند
انجام مراحل طرح های حرکتی درون تکليفی منجر می شود، بلکه بر ساختار توسعة حافظه 

سطوح بااليی از برنامة تداخل ضمنی بر ) ۲۰۰۵(آليس و باتون . در مدت تمرين نيز تأثير دارد
افزايش يادگيری را در دو گروه نوآموز و ماهر در حد تخصص هر چند که تکليف پيچيده را 
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 زمانی که فراگيران مشغول CIآنان نتيجه گرفتند فوايد . ند، مشاهده کردندانجام می داد
  . اجرای تکاليف سخت هستند، در انتقال با تأخير آشکارتر است

هدف تحقيق حاضر بررسی مقايسة تداخل ضمنی در برنامه ريزی و سازماندهی سه نوع 
 بررسی اثربخشی شاخص در نتايج اين. مهارت سرويس در شرايط واقعی تمرينات واليبال بود

در مرحلة اکتساب هر سه نوع )  کمCIبا ( گروه تمرينی مسدود >P ۰۵/۰سطح اطمينان 
سرويس های ساده، چکشی و موجی و کاهش جهت آن گروه را درمراحل يادداری با تأخير و 

  باال بر عکس بود،CIدر مقابل اين اثربخشی در مورد گروه تصادفی با . انتقال آشکار کرد
بدين معنی که در مرحلة اکتساب گروه تمرينی تصادفی نسبت به گروه تمرينی مسدود فاقد 
اين اثربخشی بود، ولی در مرحلة يادداری با تأخير و انتقال، گروه تصادفی در هر سه تکليف 
سرويس های ساده، چکشی و موجی اثر بخشی شاخص تداخل ضمنی را به صورت معنی دار 

تمرينات با تداخل ضمنی نتايج تحقيق از اين ادعا که .  نشان داد>P ۰۵/۰در سطح اطمينان 
فرضية بسط و تمايز و فراهم مرتبط با باال، در هر دو جنبه، موجب پيشرفت قدرت حافظه 

  . سازی طرح عمل در خصوص فرضية فراموشی يا فاصله دهی می شود، حمايت می کند
 مسدود در مراحل اولية يادگيری و بعد از با عنايت به نتايج اين تحقيق، استفاده از روش

آشنايی مقدماتی، شروع روش تمرين تصادفی به همراه ترکيب مناسب تمرين متغير و آرايش 
  . تصادفی، مناسب است و بهرة يادگيری را افزايش می دهد
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