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تأثير تمرين تصادفی و قالبی با تاکيد بر تغييرات برنامه حرکتی تعميم يافته و پارامتر بر
اکتساب ،يادداری و انتقال سرويس تنيس روی ميز
.2عليرضا فارسی .1 – 2بهروز عبدلی  .9-محمدرضا قاسميان
.2دانشيار دانشگاه شهيد بهشتی  .1،دانشيار دانشگاه شهيد بهشتی  .9 ،دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

چکيده
تحقیق حاضر با هدف مقایسه تاثیر تغییر برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر با آرایش تصادفی و قالبی بر اکتساب ،یادداری
و انتقال سرویس تنیس روی میز انجام شد .بدین منظور  23نفر آزمودنی به طور تصادفی در چهار گروه  8نفری قرار گرفتند .در
دو گروه نخست  GMPو در دو گروه دیگر پارامتر بر اساس دو شیوه آرایش تمرین تصادفی و قالبی تغییر می کرد .پس از انجام
پیش آزمون افراد هر گروه با توجه به نوع تمرین  233کوشش تمرینی در هر سرویس و در مجموع  033کوشش انجام دادند و
سپس پس آزمون ،آزمون یادداری و دو آزمون انتقال با اهداف متفاوت برگزار شد .داده ها با تحلیل واریانس دو عاملی و اندازه های
تکراری در سطح معنی داری( )3/30تج زیه و تحلیل گردید و از آزمون تعقیبی بونفرونی برای مشخص کردن تفاوت گروه ها استفاده
شد .به طور کلی نتایج نشان داد که صرفنظر از نوع تغییر ،آرایش تمرین تصادفی سبب عملکرد بهتری نسبت به شرایط تمرین
قالبی می گردد و هنگامی که این نوع آرایش به همراه تغییر برنامه های حرکتی متفاوت باشد میزان اثربخشی آن بیشتر می شود.
این برتری نه تنها هنگام اجرا در شرایط مشابه مشاهده می شود بلکه با انتقال به زمینه جدید نیز حفظ می گردد .به عالوه این
اثرات نه تنها بر روی عملکرد تاثیر می گذارد بلکه سبب اجرای مهارت ها با کارایی بیشتر ،صرف تالش ذهنی و نیاز به توجه کمتر
می شود.

واژههای کليدی
تمرین تصادفی ،تمرین قالبی ،پارامتر ،آرایش تمرین ،تداخل زمینه ایی.

 - 2نويسندة مسئول  :تلفن 112-13311319 :

Email :a_farsi@sbu.ac.ir
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مقدمه
متخصصین همواره سعی کرده اند عوامل موثر بر یادگیری و اجرای مهارت های حرکتیی را برررسیی کننید.
تمرین موثرترین عامل در یادگیری مهارت ها ،به ویژه مهارت هیای حرکتیی اسیت .هیدف از تمیرین رسییدن بیه
ویژگی های اجرای ماهرانه است .برای رسیدن به ویژگی های اجرای ماهرانه چهار مشخصه همواره مورد نظر بوده
است که شامل پیشرفت ،همسانی ،پایداری و انطباق است که بیا توجیه بیه موقعییت هیای مختلی  ،روش هیای
تمرینی گوناگونی برای بهبود هر کدام وجود دارد .یکی از ویژگیهای تمرین که احتمال موفقییت در رسییدن بیه
اجرای ماهرانه را افزایش می دهد تغییر پذیری تمرین است .تحقیقات متعیددی از تغیییر پیذیری تمیرین بیرای
بهینه کردن اثرات مفید تمرین حمایت کرده اند .چالش اصلی که این ویژگی همیشه با آن روبرو بوده است پاسخ
به این سوال است که کدامیک از جنبه های مهارت باید تغییر کند و این تغییر پذیری چگونه باید در نوبت های
تمرینی ارائه شود( .)0یکی از نظریات مرتبط با تغییر پذیری تمرین اثر تداخل زمینیه ای میی باشید کیه توسیط
باتیگ )6011( 2ارائه شد .تداخل زمینه ای از نظر باتیگ عبارتست از تداخل ایجاد شده به دلییل زمینیه ای کیه
مهارت در آن یاد گرفته می شود که این اثر سبب افت اجرا در طیول تمیرین شیده در حالیکیه نحیوه ییادگیری
تکالی را موثرتر می کند .از نظر باتیگ دو منبع مهم ،تداخل را بوجود می آورند .یکی مربوط به ترتیبی است که
تکالی مختل ارائه می شوند که بر اساس آن اگر یک تکلی بطور مکرر تکرار شود ،تنها یک تکلی در حافظیه
کاری حفظ می شود در نتیجه میزان تداخل ایجاد شده ،میزان فعالیت حافظه کاری و نیاز بیه توجیه کمتیر میی
شود .در حالیکه اگر تکالی مختل بطور متناوب تمرین شوند تداخل ایجاد شده باال خواهید بیود .دیگیر جنبیه
ایجاد تداخل ،حاصل از ماهیت مواردی است که تمرین می شود که بر این اساس هر چه شباهت آنها بیشتر باشد
تداخل پایین تر خواهد بود(.)1
در زمینه اثر بخشی تمرین با تداخل زمینه ای باال نظریات متعددی وجود دارد که از جمله آن می تیوان بیه
نظریه بسط 3شیا و مورگان ،)6090(2نظریه فراموشی-بازسازی طرح عمل لی و مگیل ( ،)6080نظریه بیازداری
1- Battig
2 - Elaborative and Distinct Processing
3 - Shea & Morgan
4 - Forgetting – Reconstruction
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پس گستر 6شیا و گراف (  )600و فرضیه تالش شناختی 3لی و همکاران(  )600اشاره نمود( .)60،69بیر اسیاس
نظریه بسط از آنجا که در برنامه تمرین تصادفی فرد تمام تغییرات را در حافظه فعال نگه می دارد ،می تواند آنهیا
را با هم مقایسه کند تا به خوبی از هم تمیز داده شوند .نتیجه ی درگیری بیشتر در فرایندهای شناختی در حین
تمرین این است که بازنمایی حافظه ای به وجود می آید که در آزمون به سادگی قابل دسترس است .بیر اسیاس
نظریه بازسازی طرح عمل ،تداخل زمینه ای به این دلیل برای یادگیری سودمند است که فرد مهارت را فراموش
کرده و برای کوشش های بعدی آن عمل را دوباره بازسازی می کند و بطور فعال تیری در فعالییت حیل مسی له
درگیر می شود ( .)0،69فرضیه تالش شناختی را می توان به عنوان تکمیل کننده فرضییه فراموشیی و بازسیازی
طرح عمل قلمداد نمود .بر اساس این نظریه برتری تمرین تصادفی به دلیل تالش شناختی بیشتر در حین تمرین
می باشد( .)60در حالیکه نظریات فوق بر سودمندی تمرین تصادفی تاکید دارند ،نظریه بیازداری پیس گسیتر بیر
روی زیان های تمرین قالبی تمرکز دارد .بر اساس این نظریه عملکرد ضعی تر گروه قالبی در یادداری به دلییل
انجام فعالیتهای مداخله گر بین کوشش های تمرینی و یادداری می باشد(.)69
اما چه تغییراتی سودمند است؟ مگیل و هال اعتقاد دارند که اثر تداخل زمینه ای شامل هر گونه تغییراتی در
مهارتها نمی باشد .بر اساس نظریه مگیل و هال ( )6003حضور یا غیبت اثر تداخل زمینه ای به نیوع تغییراتیی
مربوط است که فرد در مهارتها بوجود می آورد .اگر تغییر در مهارتهایی که فیرد تمیرین مییکنید بیه برنامیه
تعمیم یافته متفاوتی نیازمند باشد ،تداخل زمینه ای بیشتری ایجاد می شود که به آثیار ییادداری و انتقیال بهتیر
میانجامد .اما اگر تغییر در مهارتهایی که فرد تمرین میکند تنها در پارامتر باشد ،اثر تداخل زمینه ای به وجود
نخواهد آمد .در راستای آزمایش این نظریه تحقیقات متعددی انجام شیده اسیت( .)61فرضییه مگییل و هیال در
رابطه با تفاوت برنامه حرکتی و پارامتر در تولید اثر تداخل زمینه ای در تحقیقات آزمایشگاهی متعددی از جملیه
وود وگانگ ،)6006(2لی و همکاران( )6003و ول

ولی( )6002تایید شده است(.)0

1 - Retroactive Inhibition
2 - Cognitive effort
3 - Wood & Gang
4 - Wulf
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از طرف دیگر برخی از تحقیقیات از جملیه بوییک و دل ری ،)6003(6شیروود ،)6001(3سییکا و همکیاران

2

( )6001و یانگ هانگ و همکاران ( )3332نشان دادند که اثر تداخل زمینهای میتواند با تغییر پارامتر ییک برنامیه
حرکتی مشابه به دست آید ( .)2،8،60،36،30این در حالی است که در تحقیقیات دیگیری نظییر بورتیولی و همکیاران

0

( ،)6003فرنچ و همکاران )6003( 1و زتو و همکاران )3339( 9با استفاده از تکالی با برنامه های حرکتی متفاوت نییز
نیز آثار تداخل زمینه ای مشاهده شده است (.)9،62،31
شیا و همکاران( )3336در یک تکلی آزمایشگاهی با بررسی اثرات تمرین متغیر و ثابت بر زمان بندی نسبی
و مطلق ،برتری تمرین ثابت و قالبی را نسبت به تصادفی در طی مرحله اکتساب نشان دادند .در حالی کیه نتیایج
دوره یادداری هیچ تفاوت معنیداری بین گروهها نشان نداد ،عملکرد گروه تصادفی در مرحله انتقیال بیه مراتیب
بهتر از گروه قالبی بود ( .)33بیورك 8و سیمون ( )3336نیز در مطالعهای مشابه ،عملکرد بهتیر گیروه قیالبی در
مرحله اکتساب و گروه تصادفی را در یادداری فوری و تاخیری مشاهده نمودند ( .)33ورا،آلیورز و میدینا)3338(0
اثرات آرایش تمرین را بر یادگیری دو مهارت فوتبال ،در گروه های تمرینی قالبی ،متغیر و ترکیبی مورد بررسیی
قرار دادند .اگر چه در مهارت ضربه زدن ،تفاوت تنها بین گروه ترکیبی و قالبی دیده شد ،گروه تمرین ترکیبی ،به
طور قا بل توجهی در مهارت دریبل زدن بهتر از دو گروه دیگر عمل کرد (  .)3لطفی و همکاران ( )6280نییز در
پژوهشی اثر سه شیوه آرایش تمرین را بر اجرا و یادگیری مهارت بسکتبال از سه نقطه متفیاوت بررسیی کردنید.
نتایج نشان داد بین سه گروه تمرینی تفاوت معنی داری در نمرات اکتساب و آزمون انتقیال وجیود نداشیت ( ).
مشابه با نتایج این تحقیق عبدالشاهی و همکاران( )6280در تکلی میدانی نشان دادند که تداخل زمینه ای تنها
تاثیر مثبتی بر یادگیری آن دسته از مهارت هایی دارد که با برنامه حرکتی تعمیم یافته متفاوتی کنترل می شوند
و اثر معناداری بر یادگیری مهارت ها با برنامه حرکتی تعمیم یافته یکسان و تغییرات پارامتری ندارد (.)6

1 - Boyce & Del ray
2 - Sherwood
3 - Sekiya & et al
4 - Young Hwang & et al
5 - Bortoli & et al
6 - French & et al
7 - Zetou & et al
8 - Bjork
9 - Vera, Alvarez , Medina
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از طرف دیگر فرنچ 6و ورنر )6003(3تحقییقی در مورد آمیوزش سه مهیارت والییبال روی  6 0دانش آمیوز انجیام
انجام دادند .بعد از یک آزمون اولیه ،آزمودنیها به طور تصادفی به شرایط تمرین تصیادفی ،قیالبی ییا قیالبی ی تصیادفی
تقسیم شدند که تفاوتی میان گروهها در مرحلة اکتساب و یادداری مشاهده نشد ( .)62یانگ هانیگ و همکیاران

2

( )3332نیز در بررسی اثرات تداخل زمینهای در طی تمرین بر کینماتییک ضیربه گلی افیراد مبتیدی مشیاهده
نمودند تمرین تصادفی منجر به خطای ضربهزنی ب یشتر در طول تمرین و خطای کمتر در طی یادداری و انتقیال
شد .در این تحقیق  3دانشجو در قالب دو گروه ،در سه مسافت مختلی بیه صیورت تصیادفی و قیالبی تمیرین
کردند .نتایج حاکی از این بود که اثرات تداخل زمینه ای در برنامه حرکتی یکسان نیز رخ می دهید ( .)30عیالوه
بر آن زتو و همکاران ( )3339در بررسی اثرات تداخل و آرایش تمرین بر روی سه مهارت متفاوت والیبال ،هییچ
گونه تفاوت معنیداری را بین گیروههیا در آزمیون ییادداری مشیاهده نکردنید ( ،)31همچنیین چیین هیولین و
همکاران )3339( 0در بررسی اثرات آرایش تمرین بر یادگیری حرکتی افیراد بزرگسیال بیا بیمیاری پارکینسیون،
تمرینی قالبی را به عنوان روشی سودمند در یادگیری بهتر حرکات بیماران پارکینسیونی پیشینهاد کردنید (.)63
این نتایج با مطالعه دیک مالکوم و همکاران( )3333همخوانی داشت(.)63
با توجه به نظریات متعدد و نتایج متفاوت در تحقیقات ذکر شده ،هنوز در خصوص تعمیم پذیری نتیایج بیه
تمام موقعیتها ،به خصوص حوزه ورزش و تکالی میدانی اتفاق نظیر وجیود نیدارد .لیذا الزم اسیت تیا تحقیقیات
بیشتری برای حصول نتیجه یکسان صورت گیرد .بنابراین در این تحقیق با بررسی میزان اثرات تداخل زمینه ای
که در هنگام برنامه حرکتی یکسان و متفاوت ایجاد می شود ،سعی بر این است تا به بررسی این سواالت پرداخته
شود که کدامیک از انواع آرایش تمرین قالبی و یا تصادفی سبب عملکرد بهتیر افیراد در آزمیون هیای اکتسیاب،
یادداری و انتقال افراد می شود و کدامیک از انواع تغییرات برنامه حرکتی تعمیم یافتیه و پیارامتر سیبب کیارایی
بیشتر یادگیری مهارت های سرویس تنیس روی میز می شود .بنابراین بیرای تعمییم نتیایج بیه محییط ورزشیی
خصوصا استفاده در رشته تنیس روی میز از تکالی میدانی(تنیس روی میز) استفاده شد .همچنین با توجیه بیه

1 - French
2 - Werner
3 - Young Hwang & et al
4 - Zetou & et al
5 - Chein-Ho Lin & et al
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این که تحقیقات قبلی عدم قطعیت در نتایج تکالی میدانی را به مواردی نظیر تعداد کوشش های ناکافی ،نبیود
حساسیت کافی در سنجش تکالی و نوع آزمون مرتبط می دانستند ،لذا در این تحقیق با کنترل متغیر های ذکر
شده سعی بر آن است تا در تکمیل نتایج ذکر شده به دو سوال اصلی تحقیق پاسخ مناسبی داده شود ( ).

روش تحقيق
آزمودنی ها :جامعه آماری این تحقیق شامل دانشجویان واحد تربیت بدنی ( 3تنیس روی مییز) در نیمسیال
اول سال تحصیلی  80-88بودند که از میان آنها تعداد  23نفیر بطیور تصیادفی در قالیب گیروه  8نفیری قیرار
گرفتند که در دو گروه برنامه حرکتی تعمیم یافته و در دو گروه دیگر پارامتر بر اساس دو شییوه آراییش تمیرین
تصادفی و قالبی تغییر می کرد .از سه نوع سرویس متفاوت تنیس روی میز به عنوان سه برنامیه حرکتیی تعمییم
یافته متفاوت و از سه منطقه میز به عنوان سه پارامتر متفاوت استفاده شد(شکل.)6
گروه اول(گروه  GMPثابت و پارامتر قالبی) :در این گروه  GMPثابیت بیود در حالیکیه پیارامتر جهیت بیا
آرایش قالبی ارائه می شد.
گروه دوم(گروه  GMPثابت و پارامتر تصادفی) :در این گیروه  GMPثابیت و سیه پیارامتر جهیت بیه طیور
تصادفی تغییر می کرد.
گروه سوم(گروه  GMPقالبی) :در این گروه هر سه  GMPبا ترتیب قالبی ارائه می شد.
گروه چهارم(گروه  GMPتصادفی) :در این گروه هر سه  GMPبا ترتیب تصادفی ارائه می شد.
تکلی  :در این تحقیق از سه نوع سرویس پیچ روی فورهند ،پیچ روی بک هند و پیچ زییر فورهنید اسیتفاده
شد .برای ارزیابی و ثبت نمرات ،میز به  0منطقه تقسیم شد و بر اساس نوع سرویس امتیاز گذاری شد که هیدف
از این آزمون ثبت دقت سرویس افراد بود (شکل.)68()6

تأثير تمرين تصادفی و قالبی با تاکيد بر تغييرات برنامه حرکتی تعميم يافته و پارامتر بر اکتساب...،
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6

9

8

5

1

2

4

2
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شکل :2نحوه تقسيم بندی يک نيمه ميز ( دن سيميلر )2354

روش اجرا
تمام آزمودنی ها در دو جلسه اول به آشنایی با توپ و راکت و حرکیات همیاهنگی پرداختنید .در دو جلسیه
نخست افراد با شیوه صحیح راکت گیری به روش شیک هند ،6نحوه قرار گییری صیحیح پشیت مییز و تمرینیات
آشنایی با توپ و راکت آشنا شدند ( .)68سپس دستورالعمل های یکسانی در مورد نحوه اجیرای تکنییک هیا بیه
تمام گروهها ارائه شد که مطابق با دستورالعمل های موجود در کتاب آموزش تنیس روی مییز سیطح ییک بیین
المللی بود ( .)32سپس آزمودنی ها در گروههای خود به انجیام روش تمرینیی میورد نظیر میی پرداختنید .سیه
سرویس پیچ روی فورهند ،پیچ روی بک هند و سرویس پیچ زیر با روش مشابه اما ترتیب متفیاوت آمیوزش داده
شد که بعد از آن افراد صرف نظر از آرایش تمرین ،تعداد کوشش های برابری را در هر تکنیک انجام دادند .تمیام
آزمودنی ها شش جلسه تمرینی را پشت سر گذاشتند و در هر تکنیک  233تکرار انجام دادند که در مجموع سه
تکنیک  033کوشش اجرا شد .پیش آزمون ،آزمون های اکتساب ،یادداری و انتقال شامل  60تکیرار از هیر نیوع
سرویس بود .در دو گروه نخست هدف این بود تا تمرینات بدون هیچ گونیه تیداخل  GMPانجیام گیردد بیدین
منظور هر تکلی جداگانه آموزش داده می شد ،پیش آزمون مربوط گرفته می شد و پس از اتمام کوشیش هیای
تمرینی و انجام آزمون های مربوطه ،آموزش تکنیک بعدی آغاز می شد .تفاوت این دو گروه در تغییر پارامتر بوده
که در گروه نخست پارامتر جهت به صورت قالبی ارائه می شد در حالیکه در گروه دوم تاکیید بیر تغیییر پیارامتر
جهت بطور تصادفی بود .در دو گروه دیگر (گروه سوم و چهارم) هدف تغییر میزان تداخل بیا تغیییر GMPبیود.
بدین منظور پس از گذشت جلسات آموزشی یکسان برای تمام گروهها ،به این دو گروه سیه تکنییک بیه صیورت

1 - Shake hand
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همزمان آموزش داده شده و پیش آزمون سه تکنیک برگزار شد و در کوششهای تمرینیی نییز سیه سیرویس بیا
یکدیگر تمرین شد با این تفاوت که نحوه آرایش تمرین در گروهها بهصورت قالبی و تصادفی بود .در گیروه سیوم
سه سرویس مختل با آرایش قالبی تمرین می شد و در گروه چهارم ترتیب تمرین سه سرویس بصورت تصادفی
بود .پس از اتمام کوشش های تمرینی و آزمون یادداری دو آزمون انتقال با اهداف متفاوت برگزار گردید .آزمیون
انتقال نیز شامل  60تکرار از هر سه نوع سرویس تمرین شده بود .در آزمون انتقال اول نحوه تقسییم بنیدی مییز
نسبت به کو شش های تمرینی ،پیش آزمون و آزمو نهای اکتساب و یادداری تغییر پییدا کیرد کیه هیدف از ایین
تغییر باال بردن میزان دشواری تکلی

و سنجش انطباق پذیری افراد با زمینه جدیید بیود .در ایین آزمیون دقیت

ضربه با حساسیت بیشتری سنجیده می شود که این تقسیم بندی مطابق تحقیق چاو و همکیاران )3336( 6بیود
(شکل.)66( )3

شکل :1نحوه تقسيم بندی ميز در آزمون انتقال اول

آزمون انتقال دوم با هدف سنجش میزان نیاز به توجه افراد در هنگام اجرای سیرویس انجیام شید .در ایین
آزمون نحوه تقسیم بندی و امتیاز دهی میز مطابق آزمون یادداری بود و تفاوت آن با آزمون یادداری این بود کیه
قبل از اجرای آزمون هر سرویس به افراد کارتی داده می شد کیه دارای  9حیرف انگلیسیی (مطیابق بیا ظرفییت
حافظه کاری )69()9 ±3بود که فرد باید تا انتهای  60تکرار آزمون(کمتر از  13ثانیه) آن را به خاطر می سپرد و
1 - CHU & et al
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پس از اجرای آزمون حروف را به ترتیب در روی برگه مخصوص می نوشیت .ترتییب حیروف بیر اسیاس حیروف
صدادار و بی صدا به نحوی بود که احتمال جمع بستن آنها به حداقل برسد.

نتایج و یافته های تحقیق
برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  spss16استفاده شد .به منظور ارزیابی طبیعی بودن توزیع داده ها
در تمام مراحل مختل تحقیق از آزمون کولموگروف اسمیرن  6استفاده شد که نتایج نشان دادند که داده هیا از
توزیع طبیعی برخوردارند .به منظور بررسی اختالف بین گروه و شرایط تمرین در هر یک از آزمون هیا از تحلییل
واریانس دو عاملی  ، 3*3برای بررسی اثر تمرین و میزان پیشرفت از آزمون تحلیل واریانس اندازه های تکیراری و
برای بررسی پیدا کردن گروه های متفاوت با دیگیر گیروه هیا از تحلییل وارییانس ییک طرفیه و آزمیون تعقیبیی
بونفرونی 3استفاده گردید.
پیش آزمون :برای اطمینان بیشتر از همسانی نمرات و عدم اثرگذاری تفاوت های اولیه ،تحلیل واریانس ییک
راهه در مرحله پیش آزمون نشان داد که تفاوت معنی داری بین گروهها در مرحله پییش آزمیون وجیود نیدارد (
 p=3/38و 38 =6/2و.) F2
جدول  -2ميانگين و انحراف استاندارد عملکرد گروهها در آزمون های مختلف
آزمون
گروه

پس آزمون
انحراف

ميانگين

يادداری
ميانگين

استاندارد

انحراف

انتقال يک
ميانگين

استاندارد

انتقال دو

انحراف

ميانگين

استاندارد

انحراف
استاندارد

پارامتر قالبی

46/42

9/23

44/14

4/61

22

2/86

46/61

9/62

پارامتر تصادفی

44/18

2/95

44/35

5/64

25/23

5/51

46/23

4/6

 GMPقالبی

93/42

2/4

42/21

8/65

21/35

5/11

41/82

3/45

 GMPتصادفی

51/66

4

43/23

9/66

23/25

2/32

51/2

9/2

1 - Kolmogrov - Smirinov
2 - Bonferroni
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پس آزمون(يادداری فوری)
همانطور که در جدول 3مشاهده می شود نتایج پس آزمون (یادداری فوری) نشان داد که تفاوت معنی داری
بین دو گروه تغییر  GMPو پارامتر ( p=3/03و 38 =3/36و ) F6وجیود نداشیت ،ولیی تفیاوت معنیی داری بیین
آرایش تمرین تصادفی و قالبی( p=3/320و 38 = /93و ) F6وجود دارد و عالوه بر این نیز تعامل معنیی داری نییز
بین نوع تغییر و شرایط تمرین یافت شد ( p=3/332و 38 =63/ 9و.) F6
جدول - 1تحليل واريانس دو عاملی در مرحله پس آزمون
منبع تغييرات
نوع تغيير(  GMPيا
پارامتر)
شرايط
تمرين(تصادفی-قالبی)

مجموع مجذورات

درجه آزادی

ميانگين مجذورات

F

P

1/942

2

1/942

1/12

1/31

253/12

2

253/12

4/21

1/193

نوع تمرين-شرايط
تمرين

963/12

2

963/12

21/31

1/119

خطا(باقيمانده)

642/59

18

11/32

-

-

کل

61432/11

91

-

-

-

آزمون يادداری
نتییایج نشییان داد اثییر اصییلی نییوع تغییییر( p=3/10و 38 =3/33و )F6و تعامییل نییوع تغییییر در شییرایط
تمرین( p=3/39و 38 =2/20و )F6معنی دار نمی باشد امیا اثیر اصیلی شیرایط تمیرین( P=3/32و 38 =0/60و)F6
معنی دار می باشد و در شرایط تمرین تصادفی ،صرفنظر از گروه(تغییر  GMPو پارامتر) افراد عملکرد بهتری از
شرایط تمرین قالبی داشتند(جدول .)2برای تحلیل بهتر نتایج از آمون تعقیبی بیونفرونی بیرای زییر مجموعیه
استفاده شد که مشخص شد تنها بین گروه های تمرینی با  GMPقالبی و تصادفی تفاوت معنی داری وجود دارد
و گروه  GMPتصادفی بهترین عملکرد را در بین گروه ها داشت.

تأثير تمرين تصادفی و قالبی با تاکيد بر تغييرات برنامه حرکتی تعميم يافته و پارامتر بر اکتساب...،
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جدول -9تحليل واريانس دو عاملی در مرحله يادداری
مجموع مجذورات

درجه آزادی

ميانگين مجذورات

F

P

منبع تغييرات

2/94

2

2/94

1/11

1/65

269/68

2

269/68

5/23

1/19

نوع تغيير-شرايط تمرين

211/21

2

211/21

9/93

1/12

خطا(باقيمانده)

331/26

18

-

-

-

کل

66142/99

91

-

-

-

نوع تغيير(  GMPيا
پارامتر)
شرايط تمرين
تمرين(تصادفی-قالبی)

مقايسه عملکرد افراد در پيش آزمون ،پس آزمون و يادداری
نتییایج تحلیییل واریییانس انییدازه هییای تکییراری نشییان داد کییه اثییر اصییلی مراحییل آزمییون معنییی دار مییی
باشد( P=3/3330و 02/2 =33/1و ،)F6/0در حالیکه اثر آزمون در نوع تغییر( P=3/8 3و 02/2 =3/61و ،)F6/0آزمون
در آرایش تمرین ( P=3/0 3و 02/2 =3/396و )F6/0و تعامل آزمون در نوع تغییر در شیرایط تمیرین( P=3/660و
02/2 =3/39و ،)F6/0معنی دار نیست(جدول ) .نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که در حالیکه بیین پییش
آزمون و پس آزمون( )P=3/3330و پیش آزمون و یادداری( )P=3/3330تفاوت معنیی داری وجیود دارد ،بیین
پس آزمون و یادداری تفاوت معنی داری وجود ندارد(.)P=6
جدول -4تحليل واريانس اندازه های تکراری
منبع تغييرات
آزمون
نوع تغيير(  GMPيا پارامتر)در
آزمون
شرايط تمرين در آزمون
نوع تغيير(  GMPيا پارامتر)در
شرايط تمرين در آزمون

خطا(باقيمانده)

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

ميانگين
مجذورات

F

P

811/22

2/3

411/61

11/6

1/1115

5/62

2/3

1/38

1/26

1/841

1/51

2/3

2/91

1/12

1/314

81/2

2/3

41/93

1/12

1/22

332/82

59/9

28/6

-

-
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انتقال2
در این مرحله آزمون اثر اصلی نوع تغییر معنی دار می باشید(  p=3/3و 38 = /2و )F6و مییانگین عملکیرد
افراد نشانگر عملکرد بهتر گروه تغییر GMPمی باشد .همچنین اثیر اصیلی شیرایط تمیرین نییز معنیی دار میی
باشد( p=3/3330و 38 =61/00و )F6که نشانگر برتری آرایش تمرین تصادفی است ،اما تعامیل معنیی داری بیین
نوع تغییر در شرایط آزمون وجود ندارد( p=3/ 8و 38 =3/0و .)F6آزمون تعقیبی نشان داد که تفاوت معنیی داری
بین عملکرد گروه  GMPتصادفی و گروههای  GMPثابت و گروه پارامتر ثابت بیود ولیی اخیتالف معنیی داری
بین گروه  GMPتصادفی و پارامتر تصادفی وجود نداشیت هیر چنید مییانگین عملکیرد افیراد در گیروه GMP
تصادفی بهتر بود .نتایج حاکی از قابلیت تعمیم پذیری بیشتر شرایط تمرین تصیادفی خصوصیا در هنگیام تغیییر
 GMPمی باشد(جدول.)0
جدول -5تحليل واريانس دو عاملی در آزمون انتقال2
منبع تغييرات
نوع تغيير(  GMPيا پارامتر)
شرايط تمرين تمرين(تصادفی-

مجموع مجذورات

درجه آزادی

ميانگين مجذورات

F

P

21/12

2

21/12

4/49

1/14

168/94

2

168/94

26/33

1/1115

قالبی)
8

2

8

1/5

1/48

نوع تغيير -شرايط تمرين
خطا(باقيمانده)

441/15

18

25/23

-

-

کل

2863/22

91

-

-

-

انتقال(1تکليف دوگانه)
در این مرحله اثر اصلی نوع تغییر معنیی دار نبیود( p=3/13و 38 =3/39و )F6در حالیکیه اثیر اصیلی آراییش
تمرین( p=3/33و 38 =0/83و )F6معنی دار بود و در شرایط تصادفی افراد عملکرد بهتری داشتند عیالوه بیر ایین
تعامل نوع تغییر-آرایش تمرین( p=3/33و 38 =0/ 3و )F6معنی دار بود(جدول .)1نتایج آزمون تعقیبی بیونفرونی
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نشان داد که همانند یادداری بین گروههیای  GMPثابیت و تصیادفی تفیاوت معنیی داری وجیود دارد و گیروه
GMPتصادفی در تمام گروهها دارای بهترین عملکرد می باشد.
جدول -6تحليل واريانس دو عاملی در آزمون انتقال1
منبع تغييرات

مجموع

درجه آزادی

ميانگين

F

P

نوع تغيير(  GMPيا پارامتر)

3/98

2

3/98

1/12

1/61

شرايط تمرين تمرين(تصادفی-قالبی)

111

2

111

5/81

1/11

نوع تغيير -شرايط تمرين

286/88

2

286/88

5/41

1/11

خطا(باقيمانده)

364/89

18

94/45

-

-

کل

21819/22

91

-

-

-

مجذورات

مجذورات

بحث و نتیجه گیری
هدف از این تحقیق بررسی اثر آرایش تمرین بر اساس تغیییر  GMPو پیارامتر بیود .بیدین منظیور شیرکت
کنندگان در تحقیق به دو گروه تغییر  GMPو تغییر پارامتر تقسیم شدند و هر گروه به دو زیر گروه تمرینیی بیا
آرایش تصادفی و قالبی تقسیم شدند .در گروه پارامتر تصادفی جهت اجرای سرویس بطور تصادفی تغییر پیدا می
کرد د ر حالیکه افراد گروه قالبی سه پارامتر مختل را با آرایش قالبی تمرین می کردند .در گیروه تغیییر پیارامتر
قبل از شروع  GMPجدید پس آزمون و یادداری گرفته می شد تا یادگیری  GMPجدید سبب ایجیاد تیداخل
 GMPقبلی نگردد .عدم معنی داری تحلیل واریانس در پیش آزمون نشیان داد کیه میی تیوان بیه عیدم وجیود
اختالف اولیه بین گروهها اطمینان داشت.
پس آزمون

در بررسی پس آزمون(یادداری فوری) نتایج تحلیل واریانس دو عاملی نشان داد که اثر اصلی نوع تغییر معنی
دار نمی باشد در حالیکه اثر اصلی آرایش تمرین و تعامل نوع تغییر در آرایش تمرین معنی دار می باشد که ایین
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نتیجه با اکثر یافته های میدانی و آزمایشگاهی متفاوت می باشد .گود و مگیل ( ،)6081لیو6و ریزبرگ،)6006( 3
سیرز 2وهاساك ( ،)6089فرنچ 0و ورنر )6003(1و هال و همکاران در آزمون اکتساب هیچ تفاوت معنیی داری بیین
گروهها مشاهده نکردند در حالیکه نتایج بویک و دل ری( )6003و شیا و همکاران( )3336نشان دهنده عملکیرد
بهتر گروه قالبی در اکتساب بود ( .)3،8،62،6 ،33هر چند یافته های عبدالشاهی و همکاران ( )6280حیاکی از
برتری گروه تصادفی در اکتساب بود ( .)6نتایج این مطالعه در حمایت از تیثثیر تیداخل زمینیهای در برتیری عملکیرد
فراگیری توسط گروههای تمرین قالبی همانطور که باتیگ( )6090پیشبینی کرده بود با شکست مواجه شید .ریزبیرگ
و لیو ( )6006پیشنهاد کردند که شاید این جنبة فرضیة تداخل زمینهای که افیراد در گیروه قیالبی عملکیرد بهتیری در
اکتساب دارند ممکن است برای حیطه کالمیمناسب تر باشد ( .)3عالو بر این نتایج بررسیی مییزان پیشیرفت افیراد در
مراحل مختل آزمون حاکی از این بود که تمام گروهها در پس آزمون و یادداری نسبت به پیش آزمون پیشرفت معنیی
داری داشتند که نشان از اثرات مثبت تمرین صرفنظر از نوع تمرین است.
يادداری

نتایج آزمون یادداری نشان داد که اثر اصلی نوع تغییر معنیی دار نیسیت امیا اثیر اصیلی شیرایط تمیرین معنیی دار
می باشد و افراد در گروههای تصادفی صرفنظر از تغییر  GMPو پارامتر نسبت به گروه تمیرین ثابیت عملکیرد بهتیری
داشتند هر چند تعامل بین گروه ها و مراحل تفاوت معنی دار وجود نداشت .به منظور بررسی و تحلییل بیشیتر نتیایج
زیر گروه بطور جداگانه از تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد کیه نتیایج نشیان داد تفیاوت
بین گروهها ناشی از تفاوت معنی داری بین گروههای تمرینی  GMPثابت و تصادفی میی باشید .نتیایج ایین مرحلیه
موافق با تحقیقات لیو9و ریزبرگ ،)6006( 8بویک و سیمون( )3336و یانگ و همکاران( )3332می باشید کیه در
آن تمرین تصادفی سبب عملکرد بهتر در یادگیری می شود و با نتایج کرامتون و همکیاران( ،)6003بوییک و دل
ری( ،)6003شیا و همکاران( )3336و زتو و همکاران( )3339که عدم تفاوت در مرحله یادداری را نشان دادند در
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تضاد است ( .)3،30،31به عالوه این نتایج با آن قسمت از فرضیه مگیل و هال( )6003که اثرات تمرین تصیادفی
را صرفا در نتیجه تغییر پارامتر می داند متفاوت است زیرا در این آزمایش نشان داده می شود صرف نظر از تغییر
پارامتر و  GMPآرایش تمرین تصادفی سبب بهبود عملکرد می شود ایین نتیجیه بیا تحقیقیات سیکیا و مگییل
(  )600و یانگ هانگ و همکاران )3332( 6همسو می باشد کیه نشیان داد اثیر تیداخل زمینیه ای در ییادگیری
پارامتر هم دیده می شود ( .)6،30اما از طرف دیگر با بخش اول نظریه مگیل و هال هم راستا می باشید کیه بیر
طبق آن هنگامیکه به تغییر برنامه حرکتی متفاوتی نیاز باشد ،برنامه تمرین تصیادفی سیطوح بیشیتری از اثیرات
تداخل زمینه ای را ایجاد می کند .این مس له را می توان ازطریق نظریه های بسط و بازسازی طرح عمل توجییه
نمود که تغییر تصادفی پارامتر و  GMPسبب ایجاد بازنمایی قوی تر حافظه می شود (.)0
انتقال

نتایج آزمون انتقال یک با هدف سنجش میزان تطابق پذیری افراد با زمینه و اهداف جدید ،نشان داد که اثر
اصلی نوع تغییر معنی دار است و عملکرد گروههایی که تغییر  GMPداشتند بهتر بود و عالوه بر این اثیر اصیلی
شرایط تمرین نیز معنی دار می باشد که حاکی از برتری تمرین تصادفی بر تمیرین قیالبی در انتقیال بیه زمینیه
جدید است در حالیکه تعامل معناداری بین نوع تغییر و آرایش تمرین وجود نداشت .آزمون تعقیبی نشان داد که
گروه  GMPتصادفی عملکرد بهتری نسبت به گروههای  GMPثابت و پارامتر ثابت داشت .نتایج آزمون انتقیال
دو که با هدف سنجش میزان خودکاری و توجه طلبی افراد در اجرای مهارتها نشان داد که عالوه بر تفاوت معنی
دار بین گروههای تغییر  GMPو پارامتر اثر اصلی شرایط تمرین نیز معنی دار است که حاکی از این میی باشید
که افراد در گروه تمرین تصادفی نیاز به توجه برای انجام تکالی کمتر داشتند و حاکی از خودکاری بیشتر و نیاز
به توجه کمتر این افراد برای اجرای تکلی های مختل می باشد .این در حیالی اسیت کیه تفیاوت اصیلی بیین
گروههای  GMPثابت و تصادفی می باشد که نشان می دهد تغیییر  GMPدر افیزایش کارآمیدی و خودکیاری
عملکرد تاثیر بسزایی دارد .نتایج آزمون های انتقال با یافته های گیود و مگییل( ،)6081لییو و ریزبیرگ(،)6006
بویک و دل ری( ،)6003شیا و همکاران( )3336و یانگ و همکاران(  )333همسو می باشید کیه در آنهیا گیروه
تمرین تصادفی عملکرد بهتیری در آزمیون انتقیال داشیتند و بیا نتیایج چمبیرلین وهمکیاران( ،)6006کرامتیون
1 - Young Hwang & et al
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وهمکاران( )6003و صابری( )6283در تضاد است .این نتایج با شوکینز و اسنو ( )6009مبنی بر قابل اعتماد تیر
بودن آزمون انتقال نسبت به آزمون یادداری همخوانی دارد (.)3،8،6 ،33،30
هر چند نتایج بدست آمده از پس آزمون در راستای فرضیه باتیگ نبود ،اما الگیوی مشیابه نتیایج در آزمیون
یادداری و آزمون های انتقال ن شان از برتری گروههای تمرین تصادفی نسبت به گروههای تمرین قالبی دارد کیه
این برتری در هنگام تغییر  GMPبیشتر بود .این اثر تداخل زمینه ای در گروه  GMPتصیادفی میی توانید بیه
دلیل عدم تشابه تکنیک های مورد نظر باشد .بر اساس نظریه بازسازی طرح عمل ،فراموشی که از طرییق انجیام
تکلی مداخله گر ایجاد می شود ،نیاز به بازیابی دوباره الگوی حرکتی را برای تکرار های بعدی از حافظه افزایش
می دهد که این مس له بازنمایی حافظه قویتری را سبب می شود .به عیالوه بهتیر بیودن گیروه  GMPتصیادفی
همراستا با بخش دوم نظریه مگیل و هال است که بر اساس آن در هنگیام اسیتفاده از تغیییرات برنامیه حرکتیی
اثرات تداخل زمینه ای افزایش می یابد .بازیابی الگوی حرکتی با کارایی بیشتر و نیاز به توجه کمتر می تواند بیه
وسیله نظریه های بسط و بازسازی طرح عمل و نظریه تالش شناختی توجیه شود که افزایش بار شناختی تکلی
و در نتیجه درگیری بیشتر حافظه کاری در طول دوره تمرین سبب کارآمدی بازیابی حافظه می گردد .بطور کلی
از این تحقیق می توان موارد زیر را استنباط نمود که صرفنظر از نوع تغییر ،آرایش تمرین تصادفی سبب عملکرد
بهتری نسبت به شرایط تمرین تمرین قالبی می گردد و هنگامیکه این نوع آرایش به همیراه تغیییر برنامیه هیای
حرکتی متفاوت باشد میزان اثربخشی آن بیشتر می گردد .این اثرات نه تنها برای اجرا در شیرایط مشیابه مفیید
است ،بلکه در هنگام انتقال به زمینه جدید نیز اثرات آن مشاهده می گردد .به عالوه این اثرات نیه تنهیا بیر روی
عملکرد تاثیر می گذارد بلکه سبب اج رای مهارتها با کارایی بیشتر ،صرف تالش ذهنی و نیاز به توجه کمتیر میی
شود .در آخر به مربیان پیشنهاد می گردد تا حتی زمانی که نیاز به اجرای برنامه هیای حرکتیی متفیاوتی وجیود
ندارد نیز با طراحی آرایش تمرین تصادفی از اثرات مفید آن برای یادگیری و اجرا سود ببرند و اما در صورت نیاز
با تغییر برنامه های حرکتی متفاوت این اثرات را به حداکثر برسانند .همچنین به پژوهشگران پیشنهاد می شود تا
با توجه به نقش اثر تداخل زمینه ای بر روی کارایی عملکرد و نیاز توجه آن هنگام اجرا ،برای مطالعات آینیده از
ارزیابی های کیفی در مورد الگوی حرکت استفاده نمایند.
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