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  چكيده
با اين حال روشن است، و مربيان تربيت بدني امروزه ، بهبود مهارت هاي حركتي از طريق تمرين، مورد توجه محققان 

هدف كلي اين تحقيق، . و مؤثر استشده كه تغييرپذيري شيوه هاي تمريني براي اجرا و يادداري مهارت حركتي نيز مفيد 
 سالة 12بررسي تعيين تاثير تمرين به روش مسدود و تصادفي بر عملكرد و يادداري مهارت هاي پاس فوتبال در نوآموزان 

 نوآموز پسر 24به اين منظور و به عنوان نمونه، . ورزشي دانش استان آذربايجان شرقي است_ مدرسة فوتبال باشگاه فرهنگي 
 نفري گروه بندي و سپس آموزش و تمرينات 12 به صورت تصادفي انتخاب و بعد از برابرسازي ميانگين ها در گروه  ساله12

= ، پاس كات داخل پا86/0= پاس بغل پا (الزم ارائه شد و در نهايت آزمون هاي الزم محقق ساخته با روايي و اعتبار مناسب 
) مستقل(متغيرهاي تحقيق، روش هاي تمريني مسدود و تصادفي .  عمل آمداز آنها به ) 79/0=  و پاس كات بيرون پا 81/0

از آمار توصيفي براي طبقه بندي داده ها و در آمار استنباطي از روش هاي آماري تي . بود) وابسته(و عملكرد و يادداري 
ختالف معني داري بين عملكرد نتايج حاصل  نشان داد كه ا. تست و يو من ويتني براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد

 وجود دارد، به اين معني كه 05/0و يادداري مهارت هاي پاس فوتبال در تمرينات مسدود و تصادفي در سطح كمتر از 
تمرين به روش مسدود، عملكرد نوآموزان و تمرين به روش تصادفي، يادداري مهارت هاي پاس فوتبال نوآموزان را تحت تاثير 

  . بود مي بخشدقرار مي دهد و به
 

  
  هاي كليدي واژه

  . تمرينات مسدود و تصادفي، عملكرد، يادداري و مهارت هاي پاس فوتبال

                                                            
  Email : mahdi_rasekhi@yahoo.com                                                                 ۰۹۱۴۴۱۲۵۹۴۳ :تلفن :  نويسندة مسئول -1
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  مقدمه

زندگي همة موجودات زنده به ويژه انسان، به يادگيري آنان وابسته است، زيرا انسان براي هر لحظه از زندگي 
را ياد  انسان بايد رفتارهاي الزم. ممكن نيستنيازمند رفتار خاصي است كه بدون آن ادامة حيات و پيشرفت 

بنابراين موفقيت و پيشرفت هر فرد در زندگي به استعداد و توانايي . بگيرد يا رفتار پيشين خود را تغيير دهد
  ). 4(يادگيري او بستگي دارد 

ز مربيان برخي ا. ن موجب تكامل مي شود، مواجه مي شويمياينكه تمربا جمالتي مانند در بحث يادگيري، 
به جاي اينكه به اثربخشي تمرين عالقه مند باشند، به افزايش زمان تمرين يا به سودبخشي زمان مشخصي از 

زمان تمرين، مهم ترين عامل برنامه ريزي نيست، كيفيت تمرين نيز بايد در نظر گرفته شود . تمرين عالقه دارند
)2 .(  

مهارت هاي حركتي، به گونه اي است كه امكان دارد يادگيري و حساسيت آن در انواع روش هاي تمريني 
  يادگيري و آموزش به انواع روش اصولي، يك كالس با ظرفيت محدود را به كالس هاي مختلف و استقبال 
بي نظير كودكان، نوجوانان و بزرگساالن تبديل كند و برعكس، ممكن است روش تمريني نامناسب، مبتني بر 

  ). 3(ز آموزش و پرداختن به يك رشته باز دارد سليقة شخصي، فراگيران را ا

متخصصان تربيت بدني و ورزش دربارة توجه به روش هاي تمريني به عنوان صرفه جويي در زمان اتفاق نظر 
دارند، به اين صورت كه در شرايط مختلف زمان هايي فرا مي رسد كه براي رساندن ورزشكار به مراحل باالي 

د نظر است و در اين شرايط توجه به نوع روش تمريني براي مربيان و معلمان خيلي مهارت، سريع ترين زمان م
  . مهم جلوه مي كند و اگر از اين موقعيت به بهترين نحو استفاده شود، بهره وري بيشتري خواهيم داشت

ماعي، در تمام ابعاد آن يعني اجتبه نظر مي رسد در جامعة كنوني، اهميت بيشتري به رشتة ورزشي فوتبال 
با توجه به تأثير آن در كل  جامعه و همه گير شدن آن و . سياسي، اقتصادي توسط خانواده ها داده مي شود

افزايش تعداد عالقه مندان آن به ويژه براي كسب درآمد، اين ورزش توجه بيشتر افراد را به خود جلب كرده است 
عه در راستاي رسيدن و دستيابي زودهنگام به هدف كه اين اهميت قضيه را نشان مي دهد با توجه به اينكه جام

در پي آنند كه از سريع ترين راه ها و بهترين روش هاي تمريني بدون نياز به در اين ميان، افراد تالش مي كند، 
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اضافي مهارت هاي فوتبال را بياموزند و خود را در بحث اجتماعي و اقتصادي آن دخيل و پرداخت هزينه هاي 
ازاين رو، با توجه به گستردگي بحث، چنين مسئله اي، ضرورت و اهميت خاصي در ميان اقشار . مطرح سازند
  . مختلف دارد

چون مهارت ها بخش عمده اي از زندگي انسان را تشكيل مي دهند، دانشمندان و علماي تعليم و تربيت 
ي كنند، نكات مهم كاربردي شامل قرن ها سعي فراوان كرده اند تا عوامل تعيين كنندة مؤثر بر اجرا را، شناساي

. روش هاي كارامد در آموزش مهارت ها و انتقال آنها به وضعيت و حاالت مختلف زندگي، در كانون توجه است
بديهي است آنچه بيشتر مربيان در حين آموزش مهارت ها به روش هاي مختلف دنبال مي كنند، يادگيري و 

  ). 2(اجرا است 

ارس، باشگاه ها و دانشگاه ها، دستيابي به وحدت آموزش و ارائة روش هاي يكي از اهداف اصلي در مد
با .  يادگيري مهارت هاي حركتي و ورزشي است–تمريني مناسب براي به حداكثر رساندن فوايد فرايند ياددهي 

توجه به تحقيقات ارائه شده، روش هاي تمريني تصادفي و مسدود در اجراي بيش از يك مهارت در جلسات 
  ). 2(مريني به كار مي رود ت

اي بر عملكرد و  تأثير سه روش تمريني مسدود، تصادفي، زنجيره) 1381(در تحقيق فرشته قلعه نوعي 
  يادداري نوآموزان در رشتة بدمينتون با يكديگر و با گروه گواه كه با روش هميشگي مربيان خود تمرين 

و داري را ميان سه روش تمريني مسدود، تصادفي   معنييافته هاي اين تحقيق تفاوت. داشته اند، مقايسه شد
اي در يادداري نوآموزان بدمينتون و گروه گواه نشان داد، همچنين روش تصادفي نسبت به روش مسدود  زنجيره

  ). 6(در يادداري برتر بود 

اجراي سه نوع مسدود بر يادگيري و با عنوان مقايسة تأثير تمرين تصادفي و ) 1382(در تحقيق زيبا استوان 
تأثير دو روش تمرين مسدود، تصادفي بر "بدمينتون در نوآموزن دختر، ) دفاع(سرويس و سه نوع دريافت اسمش 

يافته هاي اين تحقيق .  مقايسه شد"عملكرد و يادداري نوآموزان در رشتة بدمينتون با يكديگر و با گروه گواه
  : نشان داد 

  د در انواع سرويس ها، به طور معني داري باالتر از گروه تصادفي بود؛نمرة اجراي آزمودني هاي گروه مسدو.1
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نمرة يادداري آزمودني هاي گروه تصادفي در كلية مهارت ها به جز سرويس بلند، به طور معني داري . 2
 ). 1(بيشتر از گروه مسدود و كنترل بود 

   دختران دانشجو بدون هيچ  ،"يادگيري سرويس بدمينتون"دربارة ) 1986 (1در تحقيق گود و مگيل
گروهي كه به . ن كردنديسابقه اي در تمرين بدمينتون، سرويس كوتاه، بلند و درايو را از طرف راست زمين تمر

  ). 12(طور تصادفي تمرين كردند، عملكرد بهتري در آزمون هاي يادداري و انتقال از گروه مسدود داشتند 

مقايسة برنامة تمرين ثابت، متغير مسدود و متغير تصادفي "نوان در تحقيق خود با ع) 1994 (2كريكو پولوس
نتايج تحقيق وي نشان .  را ارزيابي كرد"بر عملكرد، يادداري و انتقال مردان دانشگاهي در مهارت شوت بسكتبال

  : داد 

ين رو ازا.  انتقال بودآزمونيادداري وجود نداشت، بلكه تفاوت در آزمون هيچ تفاوتي بين گروه ها در .1
  عملكرد گروه متغير تصادفي از گروه متغير مسدود بهتر بود؛

ي خاصي براي برنامة متغير مسدود نسبت به برنامة تمريني ثابت براي هر دو تست يادداري و انتقال ربرت.2
  مشاهده نشد؛

  ). 14(برنامة متغير تصادفي نسبت به برنامة متغير مسدود در اجراي وضعيت جديد مؤثرتر بود . 3

در تحقيقي در مورد تأثير برنامه هاي مسدود و ) 1995 (3"تاكسيلداريس" و "ميشالوپاولو"، "پوالتو"
نتايج نشان داد كه در جريان مرحلة اجرا، . تصادفي بر يادگيري سه مهارت بسكتبال، به موارد مهمي دست يافتند

سدود داشت، اما در مرحلة يادداري هيچ توجهي در مقايسه با برنامة تمرين مل ببرنامة تمرين تصادفي مزيت قا
بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه شرايط متفاوت تمرين بر . تأثير مهمي از نظر برنامة تمرين مالحظه نشد

  ). 15(يادگيري مهارت هاي بسكتبال بي تأثير است 

موضوع، مسائل اساسي به طور كلي و با توجه به نتايج تحقيقات ميداني ارائه شده و نيز با توجه به اهميت 
آيا تمرين به روش مسدود و تصادفي بر عملكرد و يادداري مهارت هاي ورزشي تأثير : اين پژوهش آن است كه 

                                                            
1 - Good & Magill 
2 - Kiriakopoulos  
3 - Pollatou, Michalopoulou, Taxildaris  
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دارد؟ آيا روش هاي تمريني در افزايش كمي، كيفي و بهبود و پيشرفت مهارت ها مؤثرند؟ آيا شيوه هاي تمريني 
دارند يا ) بغل پا، كات داخل و كات بيرون پا(ي مهارت هاي پاس انتخاب شده در اين تحقيق تأثير يكساني بر رو

هاي  توان با استفاده از بهترين روش هاي تمرين وجود دارد؟ و آيا مي خير؟ آيا ضرورتي در به كارگيري انواع روش
  تمريني ورزشكاران نوآموز را به سطوح قهرماني رساند؟

  

  روش تحقيق

ربردي و به شكل ميداني اجرا شده و دو روش تمريني مسدود و تصادفي اين تحقيق از نوع نيمه تجربي و كا
  . نوآموزان پسر مقايسه شده است) متغير وابسته(بر عملكرد و يادداري مهارت هاي پاس فوتبال ) متغير مستقل(

  جامعه و نمونة آماري 

از بين . ان شرقي بودند سالة مدرسة فوتبال باشگاه دانش استان آذربايج12جامعة آماري تحقيق نوآموزان 
 نفر كه قبالً تجربة بازي در رشتة فوتبال را نداشتند و از لحاظ جسماني كامالً سالم بودند، به طور 24نوآموزان 

  . تصادفي ساده انتخاب شدند

پيش )  نفر24(ابتدا از همة نمونه ها . طرح تحقيق از نوع پيش آزمون و پس آزمون در دو گروه مستقل است
بعد از اتمام . تحت تأثير متغير مستقل قرار گرفتند)  نفري12(سپس آزمودني ها در دو گروه . فته شدآزمون گر

در نهايت بعد از استخراج كامل نتايج، ميزان تغييرات . تمرينات از دو گروه آزمون عملكرد و يادداري گرفته شد
  . هاي آماري مربوطه مشخص شد با روش

  ي تحقيق و مراحل آنابزار اندازه گيري و روش اجرا

پروتكل تمرينات طي يك هفته و در سه . ابتدا نوآموزان فرم رضايت نامه و پرسشنامة فردي را تكميل كردند
سپس با توجه .  تكرار بود270 تكراري براي هر يك از تمرينات مسدود و تصادفي و در مجموع 90بستة تمريني 

اس بغل پا براي جلسة اول به صورت مسدود براي گروه به پروتكل تمريني، در بستة تمريني اول مهارت پ
به اين صورت كه . تمريني مسدود و هر سه پاس به صورت تصادفي براي گروه تمريني تصادفي آموزش داده شد

www.edub.irwww.edub.ir
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 18 تكرار و 72 تست و در مجموع 6 تكرار و 24، نوآموزان )3 × 30(هر گروه تمرين با توجه به بستة تمريني 
  ). 1جدول ( تمريني را انجام دادند تست براي هر بستة

، مهارت پاس كات داخل پا براي گروه مسدود، آموزش داده شد )جلسة دوم(در روز دوم و بستة تمريني دوم 
و نوآموزان به طور مسدود تمرين كردند و گروه تمريني تصادفي هر سه پاس را با توجه به پروتكل كلي تمرين 

  ). 1جدول ( ارزيابي شدند  به صورت تصادفي انجام و) 3×30(

، مهارت پاس كات بيرون پا براي گروه مسدود آموزش داده )جلسة سوم(در روز سوم و بستة تمريني سوم 
شد و نوآموزان به طور مسدود تمرين كردند و گروه تمريني تصادفي هر سه پاس را با توجه به پروتكل كلي 

در طول مرحلة فراگيري، . آخر هر ست تمريني ارزيابي شدندبه صورت تصادفي انجام دادند و در ) 3×30(تمرين 
  ).1جدول (نمره هاي عملكرد هر نوآموز ثبت مي شد 

 دقيقه بعد از استراحت كامل در هر جلسة 15مراحل فراگيري، ( ثبت آزمون يادداري در طول اجرا زمان
دني ها آزمون نهايي هر سه پاس به  ساعت بعد، از آزمو48در جلسة چهارم يعني .  بود) ساعت بعد48تمريني و 

بعد از يك هفته بي تمريني نيز از دو گروه به صورت مسدود و تصادفي . صورت مسدود و تصادفي به عمل آمد
تختة سنجش معلم ساخته با اعتبار و روايي مناسب به عنوان وسيلة سنجش عملكرد . آزمون يادداي به عمل آمد

  ). 1جدول (و يادداري در نظر گرفته شده بود 

  پروتكل تمريني در مهارت هاي پاس در بسته هاي تمريني به روش مسدود و تصادفي. 1جدول 

    دوره هاي تمريني و آزمون 
    )3×30 (جلسات تمرين در مراحل فراگيري  جلسات آزمون

آزمون نهايي در 
  جلسة چهارم

آزمون در   آزمون يادداري 
  مرحله فراگيري

    اگيريآموزش و تمرين در مرحلة فر

  جلسه اول تا سوم  آني  تأخيري  عملكرد  يادداري
 72(سوم 

 18تكرار و 
  )تست

 72(دوم 
 18تكرار و 
  )تست

 72(اول 
 18تكرار و 
  )تست

  

  مسدود  بغل پا  كات داخل  كات بيرون  *  *  *  *  *

  تصادفي  هر سه پاس  هر سه پاس  هر سه پاس  *  *  *  *  *
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  روش هاي آماري

  از آمار توصيفي براي محاسبة . ماري توصيفي و استنباطي استفاده شدهاي آ در اين پژوهش، از روش
هاي پراكندگي مثل انحراف استاندارد و نيز جداول و  هاي مركزي مانند ميانگين و شاخص شاخص هاي گرايش

براي تجزيه و تحليل اطالعات در آمار . ها استفاده شد شكل ها و از آمار استنباطي براي انجام آزمون فرضيه
داري آنها، از آزمون تي با دو گروه مستقل و براي  داري و عدم معني ها و معني استنباطي، اثبات يا رد فرضيه

 در >P 05/0داري در تمامي آزمون ها  سطح معني. مقايسة اختالف بين دو گروه از يو مان ويتني استفاده شد
  . نظر گرفته شد

  

  نتايج و يافته های تحقيق 

  زيه و تحليل توصيفي كل داده ها تج: بخش ا ول 

، ميانگين نمره هاي عملكرد و يادداري آزمودني ها را در تمرين مسدود و تصادفي در 1 و شكل 2جدول
همان گونه كه مالحظه مي شود، ميانگين نمره هاي عملكرد مهارت هاي پاس . مهارت هاي پاس نشان مي دهند

سير پيشرفتي در گروه . صادفي، مرحلة فراگيري و پيش آزمون استگروه تمريني مسدود باالتر از گروه تمريني ت
اين . تمريني مسدود نسبت به گروه تصادفي ديده مي شود، كه حاكي از عملكرد بهتر گروه تمريني مسدود است

قضيه در مورد يادداري حالت معكوس دارد، به اين شكل كه ميانگين نمره هاي گروه تصادفي در مهارت هاي 
  . ر از گروه تمرين مسدود، مرحلة فراگيري و پيش آزمون استپاس بيشت
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  مقايسة ميانگين نمره هاي عملكرد و يادداري آزمودني ها. 2جدول 

  مهارت هاي پاس  

مرحلة پيش   
مرحلة آزمون   مرحلة فراگيری  آزمون

  نهايی
يادداری آنی 

  )دقيقه۱۵(
يادداری تأخيری 

  ) ساعت۴۸(
يادداری نهايی 

  )يک هفته(

ين تمر
  ۵/۲۰  ۴۱۶۷/۱۹  ۲۰  ۱۶۶۸/۲۵  ۵/۲۱  ۵۸۳۳/۱۵  مسدود

تمرين 
  ۰۸۳۳/۲۶  ۶۱۱۱/۲۴  ۶۳۸۹/۲۵  ۷۵/۱۶  ۸۶۱۱/۱۷  ۵۸۳۳/۱۵  تصادفي

0
5
10
15
20
25
30

پيش آزمون  مرحله
فراگيري

آزمون
نهايي 

يادداري
آني (15
دقيقه)

يادداري
تأخيري

(48 ساعت)

يادداري
نهايي (يك

هفته)

تمرين مسدود
تمرين تصادفی 

  
  مقايسة ميانگين مجموع نمره هاي مهارت هاي پاس آزمودني ها به دو روش مسدود و تصادفي. 1شكل 

  تجزيه و تحليل استنباطي فرضيه ها: بخش دوم 

بين عملكرد مهارت هاي پاس در تمرين به روش ( در زمينة فرضيه هاي تحقيق 3 بر اساس نتايج جدول
 t، بايد اشاره كرد با در نظر داشتن پيش فرض هاي آزمون )مسدود و تصادفي اختالف معني داري وجود دارد

) α= 000/0 جدول،t(، اختالف معني داري ) مبني بر يكساني واريانس هاFمقياس متغير، نتيجة آزمون (مستقل 
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) H0(به عبارتي، فرضيه هاي پوچ ). 3جدول (بين ميانگين هاي گروه هاي مسدود و تصادفي مشاهده شد 
، مهارت پاس كات داخل )فرضية اول(پژوهش مبني بر نبود اختالف معني دار بين عملكرد مهارت پاس بغل پا 

فوتبال در تمرينات ) فرضية چهارم(و مهارت هاي پاس ) فرضية سوم(، مهارت پاس كات بيرون پا )فرضية دوم(
مبني بر وجود اختالف معني دار تاييد ) H1( رد و فرضيه هاي مقابل 05/0مسدود و تصادفي در سطح كمتر از 

همچنين فرضيه هاي فوق با در نظر گرفتن تعداد كم آزمودني ها با استفاده از آزمون غيرپارامتريك يو . مي شود
   . ويتني بررسي و تاييد شد–من 

 اختالف بين عملكرد مهارت هاي پاس فوتبال در تمرينات مسدود و تصادفي. 3جدول 

  ميانگين
 F  فرضيه ها

سطح 
معني 
  داري

t  
درجة 
  آزادي

سطح معني 
داري 

  )دوسويه(
  تصادفي  مسدود

اختالف 
  ميانگين ها

خطاي 
انحراف 
  استاندارد

  79931/0  5000/7  6667/18  1667/26  000/0  22  383/9  489/0  494/0  اول

  98345/0  83333/8  5000/16  3333/25  000/0  22  982/8  026/0  734/5  دوم

  16423/1  9167/8  0833/15  000/24  000/0  22  659/7  057/0  029/4  سوم

  72894/0  4167/8  7500/16  1667/25  000/0  22  546/11  423/0  667/0  چهارم

  

ن يادداري مهارت هاي پاس در تمرين مسدود و بي( در زمينة فرضيه هاي تحقيق 4بر اساس نتايج جدول 
مقياس ( مستقل tبايد گفت با در نظر داشتن پيش فرض هاي آزمون ) تصادفي اختالف معني داري وجود دارد

  بين ) α = 000/0 مشخص، t(اختالف معني داري )  مبني بر يكساني واريانس هاFمتغير، نتيجة آزمون 
پژوهش ) H0(به عبارتي فرضيه هاي پوچ ). 4جدول (دفي مشاهده شد ميانگين هاي گروه هاي مسدود و تصا

، مهارت پاس كات داخل پا )فرضية اول(مبني بر نبود اختالف معني دار بين يادداري مهارت پاس بغل پاي 
فوتبال در تمرينات ) فرضية چهارم(و مهارت هاي پاس ) فرضية سوم(، مهارت پاس كات بيرون پا )فرضية دوم(
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  مبني بر وجود اختالف معني دار تاييد ) H1( رد و فرضية مقابل 05/0 تصادفي در سطح كمتر از مسدود و
همچنين فرضيه هاي مذكور با در نظر گرفتن تعداد كم آزمودني ها با استفاده از آزمون غيرپارامتريك . مي شود
  .  ويتني بررسي و تاييد شد–يو من 

يك هفته بعد از (پاس فوتبال در تمرينات مسدود و تصادفي اختالف بين يادداري مهارت هاي . 4جدول 
  )استراحت

  ميانگين
 F  فرضيه ها

سطح 
معني 
  داري

t  
درجة 
  آزادي

سطح معني 
داري 

  )دوسويه(
  تصادفي  مسدود

اختالف 
  ميانگين ها

خطاي 
انحراف 
  استاندارد

  71200/0  -0833/6  3333/27  2500/21  000/0  22  -544/8  727/0  125/0  اول

  09953/1  -4167/6  3333/26  9167/19  000/0  22  -836/5  404/0  724/0  دوم

  22346/1  -2500/4  5833/24  3333/20  000/0  22  -474/3  230/0  526/1  سوم

  65085/0  -5833/5  0833/26  5000/20  000/0  22  -578/8  896/0  018/0  چهارم

  

 بحث و نتيجه گيری 

بر ) مسدود و تصادفي( مطالعة اخير، تأثير دو برنامة تمريني در: بحث و نتيجه گيري در زمينة عملكرد 
شركت كنندگان هر سه . آزمايش شد) پاس بغل پا، كات داخل پا و كات بيرون پا(اجراي مهارت هاي پاس 

نتايج تجزيه و تحليل هاي مربوط به مقايسة . مهارت را به مدت يك هفته و در شرايط مشخص تمرطن كردند
دو گروه تجربي طي مراحل فراگيري و آزمون، نشان داد كه در اجراي همة مهارت ها نمره هاي نمره هاي اجراي 

يافته هاي تحقيق حاضر با نتايج تحقيقات . اجراي گروه مسدود به طور معني داري بهتر از گروه تصادفي بود
  . همخواني دارد) 1382(، قلعه نوعي )1382(، استوان ) 1986(محققان خارجي و داخلي از جمله گود و مگيل 

www.edub.irwww.edub.ir
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در زمينة معني داري بيشتر تحقيقات بررسي شده با نتايج تحقيق حاضر، كه در آن اجراي مهارت هاي 
، فرضية )باز و بسته(مختلف در گروه تمريني مسدود به طور معني داري بهتر از گروه تصادفي بود، نوع مهارت 

را مي توان از داليل همخواني ) زسازي و اثر فاصله دهيبا(و فرضية فراموشي ) فرضية بتيگ(بسط، تداخل ضمني 
  . نتايج دانست

بر خالف ديگر محققان، در بررسي سه مهارت پاس، دريبل و شوت بسكتبال، )  1995(پوالتو و همكاران 
شايد اين نتايج مربوط به ويژگي هاي . دريافتند كه اجراي آزمودني هاي گروه تصادفي بهتر از گروه مسدود بود

  ). 15(اص اين مهارت ها باشد خ

را مي توان در نوع ارائة برنامه ) 1994(علت عدم همخواني نتايج اين تحقيق با نتايج تحقيقات كريكوپولوس 
وي معتقد بود كه برنامة متغير تصادفي نسبت به برنامة متغير مسدود . در وضعيت هاي مختلف جست و جو كرد

   ).14(در اجراي يك وضعيت مؤثرتر است 

پاس بغل پا، كات داخل پا و پاس (به طور كلي، اختالف معني داري در عملكرد مهارت هاي پاس فوتبال 
اجراي مهارت به عبارت ديگر، در مرحلة . به روش مسدود نسبت به روش تصادفي مشاهده شد) كات بيرون پا

  . دهاي پاس فوتبال، كارايي بيشتري در روش مسدود نسبت به روش تصادفي مشاهده ش

اين تحقيق مقايسة دو نوع روش تمريني مسدود و يكي از اهداف : بحث و نتيجه گيري در زمينة يادداري 
بر اساس نتايج اين تحقيق، نمره هاي يادداري آزمون هاي گروه تصادفي در انواع . تصادفي در يادداري مهارت بود

 گروه تمرين مسدود به طور معني داري مهارت هاي فوتبال در مراحل فراگيري و آزمون نسبت به نمره هاي
، گود و مگيل )1381(، قلعه نوعي )1382(اين نتايج با نتايج تحقيقات استوان ) . >05/0P(افزايش يافت 

  . همخواني دارد) 1986(

تحقيق حاضر، كه در آن اجراي مهارت هاي مختلف در در زمينة معني داري تحقيقات بررسي شده با نتايج 
صادفي به طور معني داري بهتر از گروه مسدود بود، مي توان مقدار تمرين، تمرين تصادفي، گروه تمريني ت

، آگاهي از نتيجه، برنامة حركتي تعميم يافته )اثر بازسازي و اثر فاصله دهي(فرضية بسط ، فرضية فراموشي 
)GMP (و تداخل زمينه اي را از داليل همخواني نتايج دانست.  



  1388تابستان ، 1شمارة ورزشي، _ رشد و يادگيري حركتي نشرية                                                               

 

90

با نتايج اين تحقيق را مي توان به كافي نبودن تكرار تمرين ) 1995(تو و همكاران تفاوت يافته هاي پوال
  ). 15(نسبت داد 

شايد به دليل ثابت بودن شرايط محيطي در مرحلة فراگيري و ) 1994(عدم همخواني با نتايج كريكو پولوس 
 ). 14( پاست GMPو يكسان بودن علت احتمالي ديگر، تداخل ضمني كمتر به دليل تغيير پارامتر ها . آزمون بود

پاس بغل پا، پاس كات داخل پا و (به طور كلي، اختالف معني داري در يادداري مهارت هاي پاس فوتبال 
به روش تصادفي نسبت به روش مسدود وجود دارد، به عبارت ديگر، در مرحلة يادداري ) پاس كات بيرون پا

بنابراين براي .  تصادفي نسبت به روش مسدود مشاهده شدمهارت هاي پاس فوتبال، كارايي بيشتري در روش
رسيدن به نتايج اين پژوهش، پيشنهاد مي شود كه در  آموزش و اجراي مهارت هاي پاس فوتبال، از روش 

  . تمريني مسدود و در مرحلة يادداري از روش تمريني تصادفي استفاده شود

 تبريز كه در اين تحقيق 3ان تربيت بدني ناحية ادارة آموزش و پرورش و هنرستمسئوالن در خاتمه از 
 كه ورزشي و داوراني _ رشد و يادگيري حركتي همواره ما را ياري كردند و نيز از كلية دست  اندركاران نشرية 

   .در بررسي و چاپ اين مقاله متحمل زحماتي شدند، تشكر و قدرداني مي شود
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