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 اصفهان   صنعتی دانشگاهاستاديار 
  

  چکيده
روش تحقيق اين . بررسی تأثير سه روش تمرين متغير بر يادگيری يک مهارت است, هدف اين تحقيق

شهريار کرج بود که يکصد جامعة آماری تحقيق شامل مدارس ابتدايي . نيمه تجربی است, پژوهش
 نفره تقسيم ۲۵آماری به طور تصادفی چهار گروه اين نمونة . آزمودنی به صورت در دسترس انتخاب شدند

. ن گروه گواه انتخاب شدندابه عنو, شدند که سه گروه برای اجرای برنامه های تمرين متغير و يک گروه
به . نامگذاری شدند» ج«و » ب«, » الف «وه هایرـگروه های سه گانة تمرين متغير به طور تصادفی به گ

 ۵پاس بغل را از » الف«گروه . قطر و وزن توپ و مسافت تا هدف دستکاری شد, منظور تغيير شاخص ها
 فاصله و با توپ های ۱۵از » ج« و گروه ۴ فاصله و با توپ شمارة ۱۵از » ب«گروه , ۴فاصله و با توپ شمارة 

 ضربه از ۱۲ ضربه بزند که اين تکليف شامل ۶۰ودنی در هر جلسه می توانست هر آزم.  انجام دادند۵ و ۳
نيز مانند گروه » ج« گروه ه هایـبضر.  ضربه زدند۴ فاصله و از هر فاصله ۱۵از » ب«گروه .  فاصله بود۵هر 

ام شد و  روز انج۳اين تمرين ها در .  ضربه را با شمارة توپ يکسانی زدند۲۰با اين تفاوت که هر , بود» ب«
 ‐آزمون پاس بغل پای مور, ده ها داجمع آوریابزار . آزمون يادداری و انتقال انجام شد,  ساعت۴۸پس از 

حاصل تحليل . آزمون تحليل واريانس و آزمون تعقيبی توکی بود, روش آماری استفاده شده. کريستين بود
 معنی داریو گروه گواه تفاوت » ب «امتيازها در مرحلة يادداری نشان داد که بين عملکرد يادداری گروه

 معنی داری چهارگانه در آزمون انتقال تفاوت وه هایبين عملکرد گر, همچنين). α = ۹۵/۰(وجود ندارد 
نتيجة کلی اينکه متغير ساختن بيش از اندازة تمرين و نيز افزايش تعداد ). α = ۹۵/۰(مشاهده نشد 
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  مقدمه 
 برای فراگيری انمی تو مختلف سازماندهی تمرين را که شکل های,  يادگيرینظريه های

به از حرکات مقدماتی که , يکی از ساختارها. می کنندپيشنهاد , مهارت حرکتی به کار برد
  اين شيوه مطابق با شيوة. می کنداستفاده , می شوند به تکليف معيار نزديک  ایفزاينده طور

 ٢دومين شيوه بر فرضية اختصاصی بودن تکليف هنری. است) ۱۹۳۸ (١ اسکينرشکل دهی 

در نهايت نظرية . استوار است که شرايط تمرين شبيه به عملکرد واقعی است) ۱۹۸۵(
   متغير بودن تمرين بايد برنامة حرکتی تعميم  کهمی کنداظهار )۱۹۷۵(٣طرحوارة اشميت

تقويت کند , دمی رويافته ای را که در اجرای تکاليف حرکتی در دستة خاصی از حرکات به کار 
پايداری استحکام , اشميت اظهار می کند افزايش تغيير پذيریِ تمرين). ۵۱۲ص , ۷(

 ).۱۴۸ص  , ۶(خواهد شد  را افزايش داده و به عملکرد انتقالِ بهتر منجر ٤طرحواره
, می کندبرنامة حرکتی را ساختاری که در حافظه قرار دارد و  حرکات را کنترل , ٥مگيل

به جای يک , اشميت نيز اظهار می دارد برنامة حرکتی تعميم يافته). ۶۸ص , ۲ (می کندتعريف 
 از اعمال  ایطبقهاو  .می کنديک طبقه از اعمال را کنترل ,  از حرکات خاصسته ایدحرکت يا 

, به نظر اشميت.  از ويژگی های مشترک اما منحصر به فرد تعريف کردعه ایمختلف را با مجمو
هويت اصلی يک , ناميده شد) وجوه جوهری (٦»تغيير ناپذير ويژگی های« که اويژگی هاين 

  ).۶۸ص , ۲(شکل می دهد , برنامة حرکتی تعميم يافته است و آنچه را در حافظه ذخيره شود
برای کنترل , دربارة چگونگی عمل برنامة حرکتی تعميم يافته, نظرية طرحوارة اشميت

يک قانون يا , طرحواره). ۱۹۸۸, ۱۹۷۵الف , اشميت(تدوين شده است , حرکات هماهنگ
   استفاده یـرگي تصميم برای ه ایـيپا فراهم سازی از قوانين است که برای عه ایمجمو
قطعات مهم اطالعات از تجربيات مربوط و ترکيب آنها با  طرحواره با جدا کردن .می شود
  ).۷۳ص , ۲(شکل گرفته است , ر به شکل يک قانونيکديگ

                                                 
Skinner S Shaping Technique- 1  
Henry S Hypothesis of Task Spesificity- 2   
 Schmidr S Sechema Theory- 3   
 Schema - 4   
Magil - 5   
Invariant Feature - 6  
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توجه زيادی را به , يادداری و انتقال يک مهارت حرکتی, تأثير شرايط تمرين بر اکتساب
بودن تمرين در نظرية  به فرضية متغير, در اين ميان). ۲۱۳ص ,۱۰( کرده استخود جلب 

؛ ۱۹۸۵, ١و ويکس, مگيل , لی:ک.ر(توجه تجربی چشمگيری شده است , طراحوارة اشميت
الگوهای مورد استفاده برای آزمودن فرضية ). ۱۹۹۰, ٣؛ و ون روسوم٢,۱۹۸۲شاپير و اشميـت

شامل مقايسة شرايطی تمرينی دارای مهارت حرکتی خاص با شرايط , متغير بودن تمرين
از اين ,  عامطور بهنتايج تحقيقات .  اجرای مهارت حرکتی استتمرينی ديگر دارای تنوعی از

کارسون و  (می کنندحمايت , می بخشدرا بهبود عملکرد انتقال , يافته که تمرين متغير
؛ نيويل و 7,۱۹۷۹موکسلی ؛٦,۱۹۸۵مکارانه؛ لی و ٥,۱۹۸۴؛ کاتاالنو و کالينر۱۹۷۶, ٤ويگاند

  ).۱۴۸ص , ۶)(٩,۱۹۷۹راگسدل ؛ ريسبرگ و۱۹۷۶, 8شاپيرو 
تأثير «در تحقيق خود با نام ) ۱۹۸۸( ١٠تری دونهام و تيمونی آندرو دونهام, پاول دونهام

 شکل دهیشيوه های تمرين بر اساسِ شيوة , »شيوة تمرين بر اکتساب مهارت
و نظرية طرحوارة اشميت ) ۱۹۵۸(فرضية اختصاصی بودن تکليف هنری , )۱۹۳۸(اسکينر

بر توسعة , ين تحقيق نشان داد که نوع شيوة تمرين مورد استفادها. را مقايسه کردند) ۱۹۷۵(
 که شيو هايی  که بر می دهداين يافته نشان .  تأثير معنی داری دارد١١مهارت لی آپ بسکتبال
 و شيوه هايي که از تکنيک منفرد می کنندتأکيد ) اختصاصی بودن (١٢روش منفرد غير متغير

) نيمه(به اندازة شيوة شبه , در توسعة مناسب) حوارهطر (می کنددر شرايط مختلف استفاده 
 اثربخش ,می گيرد تدريجی يک معيار را به کار مشابهت های که زنجيره ای از ١٣شکل دهی

                                                 
 Lee, Magil , and Weeks- 1   
 Shapiro and Schmidt- 2   
  Van Rossum- 3   
  Carson and Wiegand- 4   
 Catalano and Kleiner - 5   
 Lee et al - 6   
 Moxldy - 7   
 Nwell and Shapiro - 8   
 Wrisberg & Ragsdale - 9   

 Dunharn, Paul. Dunham, Trey , and Dunham , Timothy - 10   
 One-step Basketball lay-up- 11   
 Single Nondeviating Technique - 12   
 Pseodoshaping Procedure - 13   
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 با ,آزمودنی ها که عملکرد لی آپ بسکتبال می دهديافته های اين تحقيق نشان . نيست
ن گروه هايی که شکل قابل قبولی را با وجود اين بين کودکا, گروه تمرينی آنها ارتباط ندارد

 شکل دهی گروه شبه آزمودنی های.  تفاوت به نسبت زيادی وجود داشت,به نمايش گذاشتند
ولی اينکه تعداد , دادندروش بهتری را نشان , معنی داریبه طور , نسبت به گروه های ديگر

اين باشد که کودکان  ممکن است ناشی از ,کمتری از آنها در به ثمر رساندن گل موفق بودند
  ). ۱۵۴و ۱۵۲ص , ۴(روی روش مهارت تمرکز کرده اند تا نتيجه 

در پژوهش خود با استفاده از ) ۱۹۹۵ (١جين وايت هد و ديويد ساگدن, پنلوپ گرين
 را در سه شيوة ٢»خارج از دامنه«تأثير متغير بودن راکت بر انتقال , تکليف ضربة فورهند
تحليل نتايج . بررسی کردند, و ثابت و يک گروه کنترل,  قالبیمتغير, تمرينی متغير تصادفی

تمرين متغير نسبت به تمرين ثابت و تمرين , حاکی از برتری تمرين نسبت به بي تمرينی
اين يافته ها با . خارج از دامنه بود,  تصادفی نسبت به متغير قالبی در انتقال در دو بعدرمتغي

, اد می کند که معلمان تربيت بدنی بايد در تمرين متغيرنظرية طراحواره موافق بود و پيشنه
  ).۱۲۷۵ص ,۷(تأکيد کنند, بر ابعادی از تکليف که برای کالس هايشان جديد است

بر , نيز اظهار داشتند که متغير بودن تمرين) ۲۰۰۶ (٣مورتون و دونکن, النقيب, اليون
  ی بايد اثرهای تداخل تأثير ندارد و تحقيقات بعد٤يادگيری تکليف هدف گيری دارت

  ).۴۰۱ص , ۹( را آزمون کنندزمينه ای 
از فرضية متغير بودن تمرين حمايت ) ۱۹۹۸(يافته های تحقيق جف گودين و همکاران 

موافق . می کند و با يافته های قبلی که نشان دادند تمرين متغير انتقال را بهبود می بخشد
, ؛ ماکسلی ۱۹۸۵, ؛ لی و همکاران۱۹۸۴, ر؛ کاتاالنو و کلين۱۹۷۹, کارسون و ويگاند(است 
آزمون انتقال نشان داد , به عالوه). ۱۹۷۹, ؛ ريسبرگ و رگسدل۱۹۷۶, ؛ نيويل و شاپيرو۱۹۷۹

نسبت به تمرين از سه فاصلة مختلف ) بسيار متغير+ ثابت (که تمرين از فاصله های مختلف 
ی به نظر می رسد در اينجا همراه يعن, فوايد بيشتری را به دست نخواهد داد, )متغير+ ثابت (

                                                 
 Green D.Penelop, Whithead, Jean, and Sugden, D.A- 1   
 Out of Range Transfer - 2   
 Lyon, AI-Nakeeb, Moreton, and Duncan- 3   
 Dart-aiming task - 4   
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يافته .  وجود داشته باشد١»برگشت های کاهنده«نقطه ای از , با افزايش تغييرپذيری تمرين
که نشان می دهد ترکيب تمرين ) ۱۹۹۳(از يافته های لندين و همکاران , های آزمون يادداری
درحالی که در , می کندحمايت , عملکرد يادداری را بهبود نمی بخشد, ثابت با تمرين متغير

تمايلی برای , بين شرايط مختلف تمرينی تفاوت معنی داری مشاهده نشد, آزمون يادداری
شرکت کنندگان شرايط تمرينی , بويژه اينکه,  وجود داردرفوايد ترکيب تمرين ثابت و متغي

ی  کوشش متوال۱۵ و ۲۵ متری فقط ۳۴/۲از فاصلة , بسيار متغير+ متغير و ثابت + ثابت 
. عمل کردند,  کوشش داشتند۷۵ شرايط تمرين ثابت که از نقطة نی هایداشتند و مشابه آزمود

عملکرد يادداری را ,  تمرينیشش های که افزايش تنوع بيشتر کومی کنداين نتايج پيشنهاد 
  ).۱۴۸‐۱۵۰ص , ۶(بهبود نمی بخشد 

ی تمرين های ثابت و بيشتر رو, تحقيقات انجام شده در زمينة تغييرپذيری تمرين متغير
در اين باره کمتر مورد بررسی و تحقيق ,  متمرکز شده اند و اثرهای تمرين بسيار متغيررمتغي

که تفاوت بين اثرهای تمرين بسيار , )۱۹۹۸(در تحقيق گودوين و همکاران . قرار گرفته است
تنوع فاصله تفاوت بين تمرين متغير فقط تغير در ,  با تمرين های متغير بررسی شد٢متغير
از , ين کردند و در تمرين بسيار متغير فاصله تمر۳آزمودنی ها از , يعنی در تمرين متغير, بود
فرض اولية تحقيق حاضر اين بود که عدم معنی , بنابراين.  فاصله تمرين خود را انجام دادند۵

 شايد به ,داری بين شيوه های دو تمرين متغير و بسيار متغير در تحقيق گودوين و همکاران
برای تغيير پذيریِ , به  عالوه. باشد)  فاصله۵و ۳(ر شاخص ها يدليل تفاوت اندک بين تغي

طرح اين تحقيق تدوين شد , براين اساس. اندازة توپ نيز دستکاری شد, بيشتر در شاخص ها
  اين فرض را که تمرين های بسيار متغير نسبت به , تا با افزايش تغيير بسيار در تمرين

بنابراين مسئله اصلی اين تحقيق اين بود . دوباره بررسی شود,  متغير برتری ندارد هایينتمر
 تفاوتی , متغير در آزمون يادداری و انتقال عملکرد۱۵ متغير نسبت به تمرين ۵که آيا تمرين 

 متغير با اندازه های سه گانة ۱۵ متغير با يک نوع توپ و تمرين ۱۵با هم دارند؟ آيا تمرين 
  أثير متفاوتی بر عملکرد يادداری و انتقال مهارت پاس بغل پای فوتبال دارد؟ت, توپ

                                                 
 Diminishing Returns - 1   
Varplus- 2   
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  روش تحقيق
 دانش آموز پسر کالس اول تا سوم ابتدايي ۱۰۰ اين تحقيق نی های آزمود ,نی هاآزمود

 به روش در دسترس نی هاآزمود.  سال بودند۹ تا ۶شهريار از شهرستان کرج با دامنة سنی 
تن سابقة آموزش و آشنايی در رشتة فوتبال از راه مصاحبه مشخص انتخاب شدند و نداش

 نفر تقليل ۲۰ نفر به ۲۵از , تا روز آزمون, به داليل مختلف, تعداد آزمودنی های هر گروه. شد
  ).  نفر۸۰در مجموع (يافت 

  نحوة انجام سه شيوة تمرين متغير
گروه به برنامه های تمرينی سه ,  در گروه های چهارگانهنی هاپس از تقسيم تصادفی آزمود

  . متغير پرداختند و يک گروه به عنوان گروه گواه برگزيده شد
در برنامة تمرين پاس بغل پاز » الف«گروه ,  سه گانة تمرين متغير به طور تصادفیه هایگرو

 فاصلة مختلف و با ۱۵در برنامة پاس بغل از » ب«گروه , ۴) اندازة( فاصله با توپ شمارة ۵از 
   فاصله و با سه نوع توپ با ۱۵در برنامة تمرين پاس بغل پا از » ج« و گروه ۴شمارة توپ 

 ضربه ۶۰تعداد کوشش های هر آزمودنی  در اين پژوهش .  شرکت کردند۵ و ۴, ۳ شماره های
 فاصله و در ۱۵ ضربه از ۴در گروه ب ,  فاصله۵ ضربه از ۱۲اين کار در گروه الف شامل . بود

آزمودنی ها .  ضربه با يک توپ زده می شد۲۰ فاصله بود که هر کدام ۱۵ز  ضربه ا۴گروه ج 
 ضربة بعدی آماده شوند برای مثال آزمودنی ۱۵ ضربه استراحت کردند تا برای ۱۵پس از هر 
 ۵و سپس , ۴ ضربه نيز با توپ شمارة ۵, ۵ ضربه با توپ شمارة ۵پس از زدن » ج«های گروه 

دو ضربة ,  اين تمرين ها به گونه ای اجرا شد که از يک نقطه. می زدند۵ضربه با توپ شمارة 
 ساعت استراحت آزمون ۴۸ روز انجام شد و پس از ۳اين تمرين ها در . متوالی زده نشود

تعداد ضربه  , ١ کريستين–بر اساس آزمون استاندارد مور . يادداری و انتقال به اجرا درآمد
  .  ضربه بود۱۲برای هر آزمودنی 

  زار گردآوری اطالعاتروش و اب
 کريستين –از آزمون استاندارد پاس بغل فوتبال مور , ماهيت پژوهش حاضر با توجه به  

 به دست آمد که ۷۶/۰پايايي اين آزمون . برای آزمون انتقال استفاده شد) ۱۲۲‐۱۲۳ص , ۱۲(

                                                 
 Mor-Christian Test- 1   
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ستکاری به با اندکی د, همان آزمون, برای آزمون يادداری. از روش آلفای کرونباخ برآورده شد
اندازة .  يارد کاهش يافت۲ سانتی متر برابر با ۱۸۲به اين صورت که فاصله ها , کار گرفته شد

 –روش اجرای آزمون مور . بود) ۴(توپ شمارة چهار , توپ استفاده شده در هر دو آزمون
  متر ۷۱/۱۳کريستين به اين ترتيب است که دانش آموزان در هر يک از نقاط سه گانه که 

يکی از نقاط به طور . به سوی هدف ضربه می زنند, تا هدف فاصله دارند)  يارد۱۵ابر با بر(
 درجه نسبت به اين نقطه و يکی ۴۵دقيق رو به روی هدف قرار دارد و در نقطة ديگر با زاوية 
آزمودنی ها می توانند برای ضربه . در سمت چپ و يکی در سمت راست آن ترسيم می شود

دو عدد مخروط است که , هدف مورد نظر در اين آزمون.  استفاده کنند١زدن از پای برتر
 سانتی متر ۷۲/۴۵از هم فاصله دارند و ارتفاع آنها ) برابر با يک يارد( سانتی متر ۴۴/۹۱

يعنی , شيوة نمره گذاری به اين ترتيب است که به هر پاس موفقيت. است)  اينچ۱۸برابر با (
امتيازهای حاصل , نمرة نهايي. يک امتياز تعلق می گيرد,  کند که به اين هدف برخوردبه ایضر

  ).۱۲۲‐ ۱۲۳ص , ۱۲(از مجموع دوازده کوشش است 
  روش آماری 
 و برای تعيين معنی داری تفاوت ٢)آنوا(از روش آماری تحليل واريانس , ده هابرای تحليل دا

 .   شداستفاده  ٣از آزمون تعيين تفاوت صحيح معنی دار توکی, بين گروه ها

                                                 
 Preferred foot- 1   
 ANOVA- 2   
 Tukey Honestly Significant Difference- 3   
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  و يافته های تحقيق نتايج 
در ) آزمون يادداری و آزمون انتقال, پيش آزمون(نتايج کلية آزمون های انجام شده 

در ميانگين نمره ,  مالحظه می شود۱همان گونه که در جدول و شکل . است جداول ارائه شده
براساس , ينهمچن. های هر چهار گروه در آزمون يادداری تفاوت زيادی مشاهده نمی شود

نمره های به دست آمده در گروه های (ميانگين امتيازهای , از نظر آمار توصيفی, اين جدول
, بيشترين ميانگين و گروه گواه, ) متغير۱۵تمرين (» ب«گروه . با هم تفاوت دارند, چهارگانه

 آزمون ميانگين نمره های, بر اساس يافته های اين جدول, به عالوه. کمترين نمره ها را دارد
و گروه گواه دارای کمترين ) نمره(دارای بيشترين امتياز » ب«انتقال نشان می دهد که گروه 

» ب«نکتة قابل توجه در اين آزمون اين است که ميانگين نمره های گروه . استنمره ) امتياز(
 بيشتر است» ج«از ميانگين نمره های گروه .  

  
  آزمون يادداری و , آزمونشاخص های آماری گروه ها در پيش _ ۱جدول 

  آزمون انتقال پاس بغل پا
  مشخصة

  آزمون
  گروه

تعداد 
  آزمودنی

  ميانگين
انحراف 
  استاندارد

خطای 
  استاندارد

  ۳۰/۰  ۳۵/۱  ۳۵/۲  ۲۰  الف

  ۳۰/۰  ۳۴/۱  ۳۰/۲  ۲۰  ب 

  ۴۳/۰  ۹۲/۱  ۲۵/۲  ۲۰  ج
  پيش آزمون

  ۲۸/۰  ۴۶/۱  ۳۰/۲  ۲۰  گواه

  ۴۶/۰  ۰۷/۲  ۲۰/۳  ۲۰  الف

  ۳۰/۰  ۳۵/۱  ۶۵/۳  ۲۰  ب 

  ۲۶/۰  ۱۸/۱  ۸۵/۲  ۲۰  ج
  آزمون يادداری

  ۳۰/۰  ۳۵/۱  ۳۵/۲  ۲۰  گواه

  ۳۹/۰  ۷۴/۱  ۳  ۲۰  الف

  ۳۴/۰  ۴۶/۱  ۳۰/۲  ۲۰  ب 

  ۳۵/۰  ۵۶/۱  ۷/۲  ۲۰  ج
  آزمون انتقال

  ۲۸/۰  ۲۵/۱  ۲۵/۲  ۲۰  گواه
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گروه الف  گروه ب  گروه ج  گروه گواه 

پيش آزمون  آزمون يادداری  آزمون انتقال 

  
  قال پاس بغل پای فوتبالآزمون يادداری و آزمون انت, نتايج پيش آزمون. ١شکل 

  
  مرحلة پيش آزمون

 تفاوت ,نتايج تحليل واريانس بين ميانگين امتيازهای گروه ها در مرحلة پيش آزمون
اين يافته نشان می دهد که سطح ). df = ۳ و ≤F ,۰۵/۰ P = ٠١٥/٠(معنی داری را نشان نداد 

م نداشته است و گروه ها در تفاوت زيادی با ه, مهارت هر چهار گروه قبل از مرحلة اکتساب
  . اين زمينه با هم يکسان بوده اند

  مرحلة يادداری
نشان می دهد که بين نتايج تحليل واريانس امتيازهای چهارگروه در آزمون يادداری 

تفاوت معنی داری ,  ≤P ۰۵/۰در حد , ميانگين امتيازهای گروه های تمرينی چهارگانه
مشاهده ميانگين امتيازهای اين دو گروه ).df = ۳  و≤F ,۰۵/۰ P = ٥٩٨/٢(مشاهده نشد 

  . است) ۳۵/۲(نسبت به گروه گواه ) ۶۵/۳(» ب«نشان دهندة برتری گروه 
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  مرحلة انتقال
 وه هایبين ميانگين امتيازهای گر, نتايج تحليل واريانس چهار گروه در آزمون انتقال

مقايسة ). df = ۳ و ≤F ,۰۵/۰ P = ٧١٢/١( را نشان نداد معنی داریتفاوت , چهارگانة تحقيق
ميانگينِ .  را نشان می دهده هابر ساير گرو) ۳۰/۳(» ب«برتری گروه , وه هاتوصيفی ميانگين گر

 بود۲۵/۲» گواه« و گروه ۷۰/۲» ب«گروه , ۰۰/۳» الف«امتيازهایِ گروه  .  
  

  بحث و نتيجه گيری 
تمرين متغير را بار ديگر و ثانياً تحقيق حاضر تدوين شده بود تا اوالً اثرهای تمرين متغير 

نتايج تحليل واريانس امتياز گروه های . و بسيار متغير را به طور دقيق تری مقايسه کند
تحقيق در آزمون يادداری نشان می دهد که تفاوت بين ميانگين امتيازهای گروه های 

حقيق گودوين و از نتايج ت, اين يافته.  معنی دار نيست>P ۰۵/۰در حد , تمرينی چهارگانه
) ۱۹۹۸, به نقل از گودوين و همکاران, ۱۹۹۳(و يافته های لندين و همکاران ) ۱۹۹۸(همکاران 

, که نشان می دهد ترکيب تمرين ثابت با تمرين متغير عملکرد يادداری را بهبود نمی بخشد
ين ب, در آزمون يادداری. نيز اظهار می دارند) ۱۹۹۳(گودوين و همکاران . حمايت می کند

می توان از ترکيب , با وجود اين. شرايط مختلف تمرينی تفاوت معنی داری مشاهده نشد
اغلب بر , تحقيقات انجام شده دراين زمينه. فوايدی را استنباط کرد, تمرين ثابت و متغير

برتری , اما هيچ تحقيقی, در مرحلة يادداری داللت دارندبرتری تمرين متغير برتمرين ثابت 
داليل بارزی وجود «اشميت اظهار می دارد ,  متغير بر تمرين متغير را نشان ندادتمرين بسيار

تفسير اين شواهد به اين . توسعة طرحواره نقش دارددارد که تأييد می کند تمرين متغير در 
دامنة پيشرفت يادگيرنده و نيز تعميم پذيری را افزايش می , صورت است که تمرين متغير

  ).۳۲۲ص , ۱(دهد 
در تحقيق حاضر شايد اين باشد با وجود ,  تفاوت تمرين متغير بر ثابتمعنی داری عدم علت

که در حومة شهر ( دربارة نداشتنِ تجربة تمرين فوتبال زير نظر مربینی هااظهار نظر آزمود
 که ناشی از تمرينِ شته انددر اين زمينه تجاربی دا, آنها هر چند غيراصولی, )کرج ساکن بودند

 خص هایافزايش بيش از اندازة شا, به عالوه.  بازیِ عادی بوده استمينه هایآنها در زو تجربة 
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اين يافته با . در آزمون يادداری فوايد بيشتری به دست نيامد) تمرين بسيار متغير(تمرين 
که پيشنهاد می کند افزايش بيشتر تنوعِ کوشش های ) ۱۹۹۳(نتايج گودوين و همکاران 

از فرضية , نتايج اين تحقيق, به طور کلی. داری را بهبود نمی بخشدعملکرد ياد, تمرينی
  يافته های توصيفی تمايل دارد اين فرضيه را درحالی که, حمايت نمی کند, تغييرپذيری تمرين

ازاين رو دربارة کاربرد يافته های اين تحقيق در آموزش مهارت های فوتبال بويژه , تأييد کند
در مقايسه با , اما بايد توجه داشت که تمرين بسيار متغير,  کردبايد احتياط, پاس بغل پا
در آموزش مهارت ضربة بغلِ پای فوتبال بويژه در , بنابراين. تأثير يکسانی دارند, تمرين متغير

بايد توجه داشت که به دليل اقتصادی , ساعات درس تربيت بدنی و جلسات تمرينیِ محدود
  . از اين شيوه استفاده شود, )ه بسيار متغيرنسبت ب(بودن شيوة تمرينِ متغير 

, بين سه گروه تمرين متغير, نتايج اين تحقيق همچنين نشان داد که در آزمون انتقال
يعنی تمرين متغير در مقايسه با تمرين بسيار متغير در , تفاوت معنی داری وجود ندارد

تفاوت ,  سوم ابتداييآموزش مهارت ضربة بغل پای فوتبال به دانش آموزان کالس اول تا
و ) ۱۹۸۹(اين يافته ها از نتايج تحقيق جکولين کانُد و گريگوری پاين . آشکاری ندارد

 تحقيق فته هایيا). فقط در مهارت های باز(حمايت می کند ) ۱۹۹۱(ايدسون و استادوليس 
ص , ۵(ايدسون و استادوليس در آزمون انتقال مهارت باز تأثير معنی داری را نشان نداد 

که ) ۲۰۰۶(مورتون و دونکن , النقيب,  با نتايج تحقيق ليون,يافته های تحقيق حاضر). ۳۴۲
دارد همخوانی ,  تأثير نداردف گيری داربر يادگيری تکليف هد, اظهار داشتند متغير بودن تمرين

نتايج آزمون انتقال , )۱۹۹۸(و گُردن , گريمس,  در تحقيق گودوين, به عالوه). ۴۰۱ص , ۹(
تفاوت معنی داری وجود نداد و به نظر , کی است که بين تمرين متغير و تمرين بسيار متغيرحا

پديدار می شود » برگشت های کاهنده«نقطة , می رسد با افزايش تغييرپذيری تمرين متغير
نکات جالب توجه در مقايسة ميانگين امتيازهای گروه ها اين ). ۱۹۹۸, گودوين و همکاران(

نسبت به گروه های بسيار متغير , در دو آزمون يادداری و انتقال,  های متغيرگروه) ۱است که 
ميانگين ) ۳, از سه گروه بيشتر بود, در آزمون يادداری و نيز در آزمون انتقال, و گروه کنترل

, نشان داد که با افزايش بيش از حد تغييرپذيری تمرين, )بسيار متغير(» ج«امتيازهای گروه 
شايد دليل اصلی بهتر نبودن . رد که عملکرد يادداری و انتقال کاهش يابدتمايلی وجود دا
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تمرين های بسيار متغير بر تمرين های متغير پيچيده شدن بيش از اندازة زمينة اجرای 
. مهارت در مرحلة اکتساب و عدم توانايي نوآموزان در پردازش حجم زيادی از اطالعات باشد

های  ١»طرح عمل«مستلزم ساختن ,  تغييرپذيری تمرينافزايش بيش از اندازة, در واقع
نتيجة اين . به طوری که از مرزهای برنامة حرکتی تعميم يافته فراتر رود, متعدد و متنوع است

از برتری نداشتنِ تمرينِ بسيار متغير بر تمرين ) ۱۹۹۸(تحقيق و تحقيقِ گودوين و همکاران 
ين متغير به دليل افزايش تعميم پذيری بيشتر و متغير حمايت می کند و در نتيجه اينکه تمر

پس از اين شيوة . برای تمرين بغلِ پای فوتبال کفايت می کند, منجر شدن به خطای کمتر
تمرينی می توان در برنامه ريزی تمرينِ مهارت های ورزشی استفاده کرد و از تمرين بسيار 

, براين اساس. اجتناب ورزيد, دهمتغير به دليلِ اقتصادی نبودن و مسئلة برگشت های کاهن
مربی بايد مراقب باشد از , هنگام سازماندهی تمرين متغير«پيشنهاد می کند ) ۱۹۹۱ (٢اشميت

يادگيرنده ممکن است , در غير اين صورت, مرزهای برنامة حرکتی تعميم يافته فراتر نرود
نتايج ). ۲۱۲ص , ۱۱(» دبرنامة حرکتی قبلی را کنار بگذارد و برنامة متفاوتی را جايگزين کن

 .تحقيق مذکور نيز با نتايج تحقيق حاضر همخوانی و مطابقت دارد
روی بزرگساالن نيز ) ۱۹۷۹ (٣تحقيقات مک کراکين و استيلماک و ريسبرگ و راگسديل
پژوهش های کارسون , همچنين. به طور محدودی از نظرية طرحواره اشميت حمايت می کنند

که همگی بر روی ) ۱۹۷۹(و موکسلی ) ۱۹۷۸(کر , )۱۹۷۸(لسو ک, )۱۹۷۷(گيرسون , )۱۹۷۹(
  ).۸(از نظرية طرحوارة اشميت حمايت می کنند , کودکان انجام شده است

 تأثيرات متغير, اين تحقيقات پيشنهاد می کنند هنگامی که کودکان آزمايش می شوند
طرحواره در دوران قوی ترند و نتايج آنها از اين نظرية اشميت که يادگيری , بودن تمرين

,  بر خالف يافته های مذکور نيز تحقيق حاضر).۸(حمايت می کند , کودکی تکميل می شود
عملکرد انتقال را , از اين يافته که تمرين متغير, نه به طور کلی, نتايج تحقيقات به طور عام

؛ لی و ۱۹۸۴, ؛ کاتاالنو و کلينر۱۹۷۶, کارسون و ويگاند(حمايت می کنند , بهبود می بخشد

                                                 
1 - Action Plan 
2 - Schmidt, Richard 
3 - Mc Cracken & Stelmach, and Wrisberg & Ragsdale 
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, ۱۱)(۱۹۷۹, ؛ ريسبرگ و راگسدل۱۹۷۶, ؛ نيويل و شاپيرو۱۹۷۹, ؛ موکسلی۱۹۸۵, همکاران
  ). ۱۴۸ص 

در بسياری از تحقيقات , ان نتيجه گرفت که فرضية تغييرپذيری تمرينمی توبه طور کلی 
ولی شواهدی وجود دارد که برخی تحقيقات بويژه تحقيقات , مورد تأييد قرار گرفته است

  . از اين فرضيه حمايت نمی کند,  شده بر روی بزرگساالن و افراد با آسيب مغزیانجام
 انتقال و ن های تمرينی در آزمووه هایشايان ذکر است که معنی دار نبودن تفاوت در بين گر

, خيابان,  در مدرسهنی هاممکن است هر کدام از آزمود) ۱: يادداری شايد  موارد زير باشد 
و از قبل , آشنايي, ازی فوتبال پرداخته باشند و از قبل با مهارت بغل پاکوچه يا منزل به ب

و )  روز۳(ممکن است کم بودن مدت تمرين انجام شده ) ۲و , طرحوارة حرکتی داشته باشند
  .موجب معنی دار نبودن تفاوت ها باشد, کم بودن تعداد آزمودنی ها
هم در , ت آمده از اين تحقيقبه دس) وه هامقايسة ميانگين گر(بررسی آمار توصيفی 

 و تمرين متغير بر ,بی تمرينیاز برتری تمرين متغير بر , آزمون يادداری و هم در آزمون انتقال
,  اين تحقيقفته هایيا, می دهد نشان ۱ همان طور که جدول .می کندتمرين بسيار متغير حمايت 

   . تحقيق های انجام شده در اين زمينه حمايت کندفته هایاز يا
نتايج اين تحقيق نشان می دهد که تأثير تمرين متغير بر مهارت پاس بغل پای فوتبال بر 

اين يافته می تواند در . کمتر از تمرين های بسيار متغير نيست, عملکرد يادداری و انتقال
 حرکتی در ساعات محدود جلسات تمرين ورزشی و درس تربيت بدنی ت هایآموزش مهار

پيشنهاد می شود که , براساس يافته های اين تحقيق و ساير تحقيقات. کاربرد داشته باشد
بر متغير ,  ورزشی و حرکتیت هایدر آموزش مهار, معلمان و مربيان تربيت بدنی و ورزش

به خطای بسيار کمتر و , تمرين متغير نسبت به تمرين ثابت«زيرا , ساخت تمرين تأکيد کنند
ی است که توانايي ورزشکار را در پاسخ مؤثر به تعميم پذيری بيشتر منجر می شود و روش

بايد توجه داشت که متغير , با وجود اين). ۳۲۶و ۳۲۵ص , ۱(»ساندمی ربه اوج , يک موقعيت
فقط موجب افزايش بيشتر , ساختن بيش از اندازة تمرين و نيز افزايش تعداد تکرارها

 هنگام سازماندهی تمرين متغير مربی«, بنابراين.  منجر نخواهد شدرت هايادگيری در اين مها
با وجود ). ۳۲۶ص , ۱(»زياده روی نشود, بايد آگاه باشد که در قلمروِ آموزش برنامة حرکتی



  ١٣٨٧تابستان , ٣٦شمارة , نشرية حرکت 
 

 

١٧٨

دستيابی به اين نتيجه که تمرين تا چه ا ندازه بايد متغير شود تا بيشترين تأثير را در , اين
ر اين زمينه به تحقيقات روشن نشد و د, يادگيری مهارت پاس بغل پای فوتبال داشته باشد

تحقيقات آينده بر روی مهارت های فوتبال بايد تأثيرات تداخل , همچنين. بيشتری نياز است
  . زمينه ای را آزمايش کند
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