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چکيده
هدف از پژوهش حاضر ،آزمایش فرضیة ویژگی تمرین رفتار حرکتی از طریق متغیر مکان به عنوان یک متغیر زمینه ای
جدید است .شرکت کنندگان 03 ،دانش آموز دختر نوجوان با میانگین سنی  11/03 ± 1/03سال بودند که به مدت ده جلسه
تحت آموزش مهارت ادراکی – حرکتی کاتا توسط مربی کاتا قرار گرفتند .پس از اتمام دورة آموزشی ،آزمون یادداری در مکان
اکتساب و سپس آزمون انتقال در مکانی متفاوت از مکان تمرین برگزار و نمره های اجرای کاتا اندازه گیری شد .برای تحلیل
اطالعات از آزمون آماری  tهمبسته استفاده شد .نتایج نشان داد که شرکت کنندگان اجرای بهینة خود را در مکان تمرین نشان
دادند .درحالی که با تغییر مکان تمرین افت معناداری در اجرا داشتند .براساس نتایج حاصل ،به نظر می رسد اجرای تکلیف با
مکان تمرین مرتبط است .یافته های این تحقیق شواهدی را در جهت حمایت از فرضیة ویژگی تمرین فراهم کرد.

واژههای کليدی:
فرضیة ویژگی تمرین ،مهارت واقعی ،کاتا ،کاراته ،مکان تمرین.
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مقدمه
دستیابی به اوج اجرا نهایت آرزوی هر ورزشکار است .عملکردهای ورزشی حاصل درهم تنیدگی عوامل
مختلف و منحصر به فردی است که فراهم شدن اوج اجرا را در ورزشکاران ،ملزم به برخورداری از این ویژگیهای
یکتا و خاص می سازد .متخصصان رفتار حرکتی و روانشناسان ورزش ،در نزدیک ساختن هر چه بیشتر
ورزشکاران به این هدف غایی (دستیابی به اجرای بهینه با ثبات) تالش های بسیاری انجام داده اند .آنها
پژوهش های وسیعی در زمینة شناخت ویژگی های دخیل در اجرای بهینه و چگونگی افزایش مهارت های روانی
مرتبط با اجرای بهینه در ورزشکاران انجام داده اند .در راستای این تحقیقات ،فرضیات ،نظریات و مدل های
تمرینی گوناگونی که بر عناصر مطلوب و ویژه ی اجرا تأکید می ورزند ،ارائه شده است ( .)01 ،11فرضیة ویژگی
تمرین ،1یکی از همین فرضیات است که توسط هنری ( )1101در حیطة کنترل و یادگیری حرکتی مطرح شد و
نشات گرفته از نظریة یادداری عناصر هماهنگ ثورندایک و دودورث )1131( 0است ( .)44 ، 3مطابق این فرضیه
 )1یادگیری ویژة منابع اطالعات آورانی است که در اجرای بهینه در طول تمرین مؤثرند ( )40 ،00 ،0و )
وابستگی به منابع اطالعاتی در دسترس در طول تمرین به عنوان تابعی از تمرین افزایش می یابد (،00 ،0 ،14
 . )40در واقع ،براساس این فرض یه ،برای دستیابی به اوج اجرا هنگام مسابقه و آزمون باید موقعیت های تمرین
در مرحلة یادگیری را با موقعیت های مورد انتظار در اجرای آزمون مالک مطابقت دهیم .همچنین این فرضیه
بیان می کند که چون مهارت ها بسیار اختصاصی اند ،تغییر موقعیت های اجرای تکلیف ،به تغییر اساسی در
تواناییهای زیرساخت آن نیاز خواهد داشت .به همین علت ،تا حد ممکن ،شرایط تمرین و آزمون باید برابر شود.
ویژگی تمرین انواع مختلفی دارد )1 :ویژگی حسی و حرکتی 4که مطابق با آن یادگیری شامل بازنمایی حسی و
حرکتی است که اجزای حرکتی را با اطالعات حسی در دسترس در حین تمرین یکپارچه می کند؛ ) ویژگی
زمینه ای 0که بر اساس آن شرایط زمینه ای محیط یادگیری موجب می شود یادگیرنده از آن اطالعات زمینه ای

1 - Specificity of practice
2 - Henry
3 - Thorndike & Woodworth
4 - Sensory and Movement Specificity
5 - Context Specificity
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برای کمک به یادآوری اطالعات استفاده کند؛  )0ویژگی های مختلف دیگری مانند الگو ،سرعت ،مقاومت،
انقباض پذیری و زاویة مفصل نیز نام برده شده است (.)1
پروتئو و همکاران )111 (1آغازگر پژوهش های وسیع آزمایشگاهی در جهت تأیید فرضیة ویژگی تمرین از
طریق متغیر حسی بینایی بودند ( .)40 ،00 ،00 ،0 ،0به طور کلی ،در تحقیقات پروتئو و همکاران در زمینه به
کارگیری تأثیر مؤلفة بینایی بر یادگیری ،فرضیة ویژگی تمرین تأیید شده است .فرضیة ویژگی تمرین در حرکات
هدف گیری گسستة الیت و جاگر ( )1111و تمپرادو ،وییلنت و پروتئو ،)1111( 0دقت راه رفتن در تحقیق
پروتئو ،تریمبالی و دی جاگر ( ، )1111موقعیت یابی پیچیدة مداوم عضو در پژوهش ایونس و مارتنیوک

4

( )1111و پژوهش هدف گیری تصویری ابرامز و پرات )111 ( 0حمایت شده است .ویژگی مشترک همة این
مهارت های حرکتی ،این است که همگی اهداف فضایی یا زمانی دارند ( .)40 ،00 ، 1 ،10 ،1پروتئو و همکاران
در نخستین پژوهش تجربی خود دقت اجرای یک حرکت هدفمند را در دو شرایط بینایی کامل و بینایی متمرکز
بر هدف در  33یا  333کوشش بررسی کردند .بعد از مرحلة اکتساب ،هر چهار گروه در شرایط نور متمرکز بر
هدف مورد سنجش قرار گرفتند .نتایج حاکی از وجود خطاهای بیشتر در اجرای گروه بینایی کامل بود .یافتة
جالب توجه این پژوهش کاهش چشمگیر اجرا در این گروه در شرایط  333کوششی نسبت به شرایط 33
کوششی بود .این یافته به شدت از وابستگی بیشتر شرکت کنندگان به منبع اطالعاتی بینایی به عنوان تابعی از
تعداد کوشش ها حمایت کرد ( .)04نتایج این پژوهش از پژوهش های دیگری را در زمینة بررسی مقدار وابستگی
اجرا با متغیر حسی بینایی برانگیخت .تمامی این پژوهش ها فرضیة ویژگی تمرین را در تکالیف حرکتی
آزمایشگاهی شامل هدف گیری دستی و ویدئویی ،راه رفتن ،تکلیف پیگردی و الگوهای پایة حرکتی گام برداشتن
و نشستن در اطفال تأیید کردند ( .)41 ،00 ،0 ،0رایت و شی 1یادگیری الگوی خاص فشار دادن کلید روی
کامپیوتر را با دو دسته از شرکت کنندگان با ارائة محرک های شنیداری متفاوت تمرین کردند .سپس آنها را با
محرک های شنیداری یکسان یا متفاوت آزمون کردند .نتایج نشان داد که اجرا با محرک های شنیداری مشابه با
1 - Proteau & et al
2 - Elliot & Jaeger
3 - Temprado , Vieilledent & Proteau
4 - Ivens & Martenivk
5 - Abrams & Pratt
6 - Wright & Shea

نشرية رشد و يادگيری حرکتی _ ورزشی ،شمارة  ،3بهار و تابستان 1931

22

خطای کمتر همراه است ( .)41فرضیة ویژگی تمرین از طریق متغیر حسی شنوایی به ندرت بررسی شده
است( .)1به نظر می رسد متغیر حسی شنوایی به منظور یکپارچگی با یادگیری و اجرا به تمرین بیشتری نسبت
به متغیر حسی بینایی نیاز داشته باشد.
فرضیة ویژگی تمرین در تحقیقات گستردة دیگری از جنبه های گوناگون بیومکانیکی ،فیزیولوژیکی و
پردازشی نیز تأیید شده است .در این تحقیقات از مؤلفه های بیومکانیکی مانند الگو ( ،)01 ، 1زاویه ( ) و
سرعت ( ، )41مؤلفه های فیزیولوژیکی مانند نوع انقباض عضالنی ( )43 ،10و سیستم های انرژی درگیر (،11
 ) 4و مؤلفه های پردازشی از جمله مدل تمرین ( ) 1و پست بازی ( )01استفاده شده است.
پژوهشگران مؤلفه های زمینه ای روانشناختی شامل ویژگی های انگیزشی ( )0و حالت روحی ( )1را نیز در
بررسی فرضیة ویژگی تمرین آزمایش کردند .موحدی و همکاران این فرضیة مهم رفتار حرکتی را در محیط
واقعی ورزشی از طریق تغییر شرایط انگیزشی مرحلة آزمون مورد حمایت قرار دادند .در این پژوهش دو گروه از
شرکت کنندگان به یادگیری تکلیف ادراکی – حرکتی پرتاب سه امتیازی بسکتبال در دو شرایط متفاوت
انگیزشی زیاد و کم پرداختند و بعد از مرحلة اکتساب در دو شرایط انگیزشی متفاوت ،مورد آزمون قرار گرفتند.
نتایج این پژوهش مبنی ب ر کاهش اجرا با تغییر شرایط انگیزشی مرحلة اکتساب ،داده های ارزشمندی را در تأیید
فرضیة ویژگی تمرین به دست داد (.) 1
تحقیقات ذکر شده شواهد قدرتمندی را در حمایت از فرضیة ویژگی تمرین ارائه داده اند اما پژوهش های
اندکی که در آنها از تکالیف حرکتی درشت دریافت یک دستی توپ ( )41و پاورلیفتینگ ( )1استفاده شده است،
گویای نتایجی مغایر با پیش بینی های فرضیة ویژگی تمرین است .همچنین در تحقیقات میدانی موارد متناقضی
از فرضیة ویژگی تمرین گزارش شده که به علت سطح مهارت آزمودنی ها است .برای مثال رابرتسون و همکاران

1

( )1114دریافتند که میزان یادگیری شرکت کنندگان بر اساس سطح مهارتشان به محیط در حال تمرین وابسته
است ،چرا که در آزمایش آنها ژیمناست های ماهر نسبت به مبتدیان کمتر به اطالعات بازخورد بینایی وابسته
شدند و حذف بینایی محیط بر عملکرد ژیمناست های ماهر ،تأثیری نداشت .در مقابل مقدار خطاهای مبتدیان با

1 - Robertson & et al
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حذف بینایی افزایش یافت ( .)01بنیت و دیویدس ، )1110(1اجرای حرکت اسکات را در پاورلیفترهای مبتدی و
ماهر در سه موقعیت بررسی کردند  :بینایی کامل ،بینایی محدود و فاقد بینایی 13 .درصد لیفترهای ماهر که در
شرایط بینایی کامل تمرین کرده بودند ،در همة شرایط اجرایی با سطح دقت باالیی داشتند .این یافته فرضیة
ویژگی را نقض نمود (.)1
وایتینگ و ساولزبرگ (  )111نیز نقش تمرین را در حرکات درشت بررسی کردند .شرکت کنندگان در
شرایط نور کامل و در اتاق تاریک همراه با توپ روشن ،به گرفتن توپ پرداختند .نتایج نشان داد که با وجود
شرایط تمرین ،شرکت کنندگان در طول پیش آزمون و پس آزمون و شرایط انتقال دقت برابری در اجرا داشتند.
بنابراین انتقال اثر مخربی بر اجرا نداشت و بار دیگر فرضیة ویژگی تمرین تأیید نشد (.)41
به طرز مشابهی ،لیدر و سینگر ،)1114(0ورزشکاران را برای تعیین اینکه آیا شرایط تمرینی روی نتیجة
عملکرد تأثیر دارد یا نه ،به خدمت گرفتند .شرکت کنندگان یک توپ پینگ پنگ را به طرف هدف در دو فضای
پر سر و صدا ،ساکت و خاموش پرتاب کردند .نتایج نشان داد که تفاوتی در مقدار خطا هنگام شرایط انتقال وجود
نداشت (.) 1
در پژوهش مشابهی با کار ایونس و مارتنیوک ،فرانکس( )1111و رومانو ،)1110(4شرکت کنندگان یک
تکلیف وقفه دار را مانند کنترل و هدایت با انگشت یا دست اجرا کردند .در شرایط انتقال که متفاوت با شرایط
تمرین بود ،برعکس یافته های پروتئو و همکاران ،عملکرد بهتر شد ( .)11اسکات و گری ) 331( 0ویژگی تمرین
را در ضربه زدن به توپ بیسبال بررسی کردند و می خواستند ببینند که آیا برای یادگرفتن بیشتر یک مهارت
بهتر است در شرایط ساده تمرین شود یا همانند سرعت بازی .آنها نتیجه گرفتند که پرتاب توپ با سرعت ثابت
اجرا را به تأخیر میاندازد و فرد را برای بازی آماده نمیکند (.)41

1 - Bennett & Davids
2 - Whiting & Savelsbergh
3 - Lidor & Singer
4 - Frank & Romanow
5 - Scott & Gray
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بررسی پیشینة پژوهشی در زمینة فرضیة ویژگی تمرین چندین شکاف 1و از قلم افتادگی را آشکار میسازد:
 )1عمدة تحقیقات در این زمینه از تکالیف ساده و آزمایشگاهی را که با مهارت های واقعی ورزشی تفاوت زیادی
دارند ،به عنوان متغیر وابسته استفاده کردند ،این در حالی است که تعمیم دادن نتایج کسب شده در محیط
آزمایشگاه به محیط واقعی مانند مهارت های ورزشی با اطمینان کافی صورت نمی گیرد؛ ) متغیرهای غیر
زمینه ای مانند داده های بینایی در دسترس در طول تمرین به عنوان مؤلفه های فرضیة ویژگی تمرین بررسی
شده اند؛  )0تحقیقات قبلی بر روی شرکت کنندگان بزرگسال اجرا شده اند و کمبود تحقیق بر روی شرکت
کنندگان در سنین نوجوانی به وضوح احساس می شود؛  )4هرگز از عامل "مکان" در آزمایش فرضیة ویژگی
تمرین استفاده نشده است .تحقیق حاضر با هدف تکمیل کردن شکاف های پژوهشی ذکر شده ،اجرا شده و به
دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا اجرای مهارت ورزشی کاتا (به عنوان مهارت واقعی و میدانی ورزشی) به
مکان تمرین در نوجوانان دختر وابسته می شود یا خیر .در راستای یافتن پاسخ ،شرکت کنندگان مبتدی پس از
اتمام مرحلة اکتساب ،در آزمون یادداری در مکان اکتساب شرکت کردند .سپس آزمون انتقال در مکان متفاوت از
مکان اکتساب انجام گرفت .اگر یافته های به دست آمده حاکی از کاهش اجرا با تغییر مکان اکتساب باشد ،این
به معنای آن است که فرضیة ویژگی تمرین مورد حمایت واقع شده است.

روش تحقیق
شرکتکنندگان
شرکت کنندگان در پژوهش حاضر  03نفر از کاراته کاهای دختر نوجوان (با میانگین و انحراف معیار سنی
 )11/03±1/03در ردة کمربند نارنجی (مبتدی) بودند و هیچ گونه آشنایی با تکلیف مالک نداشتند .تمامی
شرکت کنندگان قبل از شروع طرح توسط پزشک عمومی ارزیابی و جواز شرکت در جلسات آموزش کاتا را
دریافت کردند .جلسات آموزشی بعد از ساعات رسمی تحصیلی مدارس و در بعدازظهر انجام می گرفت .شایان

1 - Gap
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ذکر است که قبل از شروع طرح آزمایشی برگة رضایت نامه توسط والدین برای شرکت به موقع کودکان در
تمامی جلسات آموزشی تکمیل شد.
تکليف آزمايشی
در پژوهش حاضر از کاتای هیان گودان (کاتای شمارة  0سبک شوتوکان) به عنوان تکلیف تجربی استفاده
شد .کاتا بخش مهمی از تمرینات رشتة ورزشی کاراته است ( .)4مکاتب مختلف رزمی تعداد متفاوتی از
تکنیکهای کاتا را در هم آمیخته و به آنها نام خاصی اختصاص دادهاند .کاتا در رشتة رزمی کاراته ترتیب منظمی
از تکنیک های دفاعی ،حمله ای و لگدی است که در مدت زمان خاص و در مسیر از قبل مشخص شده ای به نام
خط اجرا 1که در هر کاتا اختصاصی است ،اجرا می شود .تفاوت چشمگیری در پیچیدگی حرکات و زمان مورد
نیاز برای اجرای آنها در کاتاهای مختلف وجود دارد .با این حال ،هر حرکت معنا و عملکرد خاصی دارد .یک
ورزشکار کاتارو هنگام اجرای کاتا باید خود را در محاصرة چندین حریف تصور کند و برای اجرای تکنیک های
دفاعی و حمله ای در هر مسیری کامالً آماده باشد .کاتای هیای گودان یکی از  0کاتای هیان است که به عنوان
آخرین کاتا در آموزش افراد مبتدی در کلوپ های مدرن شوتوکان کاراته آموزش داده میشود (.)03
ابزار گردآوری اطالعات
به منظور کمّی کردن داده ها از مقیاس ده ارزشی استفاده شد .این مقیاس اندازه گیری به طور معمول در
مسابقات کاتا استفاده می شود ( .)03در این مقیاس مطابق جدول  1به عوامل مهم در اجرای کاتا نمره هایی
تعلق گرفت .در صورتی که شرکت کننده در حین اجرا ،قسمتی از کاتا را فراموش می کرد ،با در نظر گرفتن 0
ثانیه 1 ،نمره و در صورت ارائة کمک

نمره از اجرای وی کسر می شد .نمره ها توسط سه داور ذی صالح و

دارای مدرک درجة یک داوری کاتا از فدراسیون کاراته ارائه و در نهایت میانگین نمره ها به عنوان امتیاز شرکت
کننده در نظر گرفته شد .در ضمن روایی محتوا و پایایی آزمون – بازآزمون این مقیاس اندازه گیری شد که در
دامنة قابل قبولی بود.

1 - Embusen

نشرية رشد و يادگيری حرکتی _ ورزشی ،شمارة  ،3بهار و تابستان 1931

20

جدول  _ 1مقياس اندازهگيری اجرای کاتا
مجموع

فراموشی

فراموش

قدرت

سرعت

ريتم

با کمک

زانشين

تنفس

کيای

تکنيک

(تمرکز)

%166

_

_

%16

%16

%26

%26

%5

%5

%96

درصد

16

-2

-1

1

1

2

2

6/5

6/5

9

نمره کل

روش اجرا
مطابق با طرح تمرینی تنظیم شده توسط محققان ،شرکت کنندگان در  13جلسة  10دقیقه ای ( 10دقیقه
گرم کردن 03 ،دقیقه فعالیت اصلی و  13دقیقه سرد کردن) به مدت  13روز ( 0جلسه در هفته) به یادگیری
مهارت ادراکی – حرکتی کاتا پرداختند .آموزش کاتا توسط یک مربی دارای مدرک درجة یک مربیگری کاراته از
فدراسیون کاراته و سوابق قهرمان کشوری در رشتة کاتا ،با روش بخش بخش پیشرو ،یادگیری مشاهدهای و ارائة
بازخورد و در سالن سربستة مخصوص ورزش های رزمی انجام گرفت .در انتهای هر جلسه تعدادی از شرکت
کنندگان به اجرای کاتای خود در مقابل دیگران پرداختند و بازخورد الزم را به منظور اصالح خطاهای خود
دریافت کردند .پس از اتمام دورة آموزشی آزمون یادداری فوری در مکان اکتساب و آزمون انتقال در مکانی
متفاوت از مکان اکتساب (در سالن رزمی دیگری) برگزار شد (جدول ) .شایان ذکر است که جلسات تمرین در
ساعاتی خارج از ساعات رسمی آموزشی مدرسه برگزار شد.

جدول  _ 2طرح نيمه تجربی (وضعيت شرکتکنندگان در طول مراحل اکتساب و آزمونهای يادداری و انتقال)
مرحلة اکتساب( 16جلسه تمرين)

آزمون يادداری

آزمون انتقال

مکان اکتساب

مکان اکتساب

مکان متفاوت
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تحليل آماری
برای تجزیه و تحلیل داده ها ،در بخش تحلیل توصیفی از شاخص های آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف
استاندارد و در بخش آمار استنباطی ،پس از اطمینان از توزیع طبیعی دادهها و تجانس و همگنی واریانس ها ،از
آزمون  tهمبسته استفاده شد .سطح معنی داری نیز  3/30در نظر گرفته شد.

نتایج و یافته های تحقیق
به منظور بررسی اثر تغییر متغیر زمینه ای مکان بر اجرای تکلیف (یکپارچگی اجرای تکلیف با متغیر مکان)،
میانگین ن مره های کسب شده در آزمون یادداری در مکان مشابه با نمره های کسب شده در آزمون انتقال در
مکان متفاوت مقایسه شد .به این ترتیب در آزمون انتقال در مکان متفاوت از مکان اکتساب نسبت به آزمون
یادداری در مکان اکتساب ،افت معناداری در اجرا مشاهده شد (  .)t) 1( = /40 ، P=3/3نتایج مربوط به
میانگین و انحراف استاندارد نمره های اجرای کاتا در جدول  0و شکل  1آمده است.
جدول  _ 9نتايج اجرای شرکت کنندگان در مراحل مختلف آزمايش
آزمون  tهمبسته

امتيازات مهارت کاتا در گروه تحت مطالعه
آزمون

ميانگين

انحراف استاندارد

يادداری

0/36

6/90

انتقال

5/36

1/60

درجة آزادی

مقدار t

مقدار معنی داری
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2/65

6/62
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شکل  _1ميانگين امتيازات اجرای کاتا در آزمون های يادداری و انتقال

بحث و نتیجه گیری
هدف از انجام پژوهش حاضر ،آزمایش فرضیة ویژگی تمرین رفتار حرکتی از طریق متغیر زمینه ای در اجرای
مهارت کاتا بود تا رابطه ای را در زمینة ارتباط ویژگی و شرایط محیط تمرینی و کسب عملکرد و اجرای بهینه در
زمان آزمون یا مسابقه ارائه کند .از آنجا که بیشتر پژوهش ها در مورد صحت فرضیة ویژگی تمرین در زمینة
تکالیف آزمایشگاهی انجام گرفته است ،در این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش بودیم که آیا این فرضیه در
مورد مهارت های میدانی هم صدق می کند یا خیر؟ نتایج پژوهش حاضر نشان داد که شرکت کنندگان وقتی در
مکان مشابه با مکان تمرین قرار گرفتند ،به اوج اجرای خود دست یافتند ،این درحالی است که اجرا با تغییر
مکان تمرین به طور معنادرای سقوط کرد .یافتة اخیر از فرضیة ویژگی تمرین که در پژوهش های مرتبط با
تفاوت های فردی هنری ( ) 3در رفتار حرکتی مطرح شد ،حمایت می کند .مطابق این فرضیه تغییر در شرایط
تمرینی به تغییر اساسی در توانایی های زیربنایی تکلیف نیازمند است .به این گونه که با تغییر شرایط آزمون،
توانایی های زیربنایی تکلیف موردنظر نیز تغییر می یابد .به عبارت دیگر ،زمانی اجرای بهینه تکلیف به وقوع می
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پیوندد که کلیة شرایط آزمون مشابه با شرایط تمرین (مرحلة اکتساب مهارت) در نظر گرفته شود .پژوهشگران
این فرضیه را با عنوان فرضیة یادگیری مرتبط با حالت 1یا حافظة وابسته به حالت نیز بررسی کرده اند .مطابق
با نتایج این پژوهش ،زمانی که افراد مطلب یا موضوعی را در شرایط یا حالت روحی ویژهای (ناراحتی ،خوشحالی،
ترس و  )...کسب می کنند ،بهترین یادداری آن را نیز در شرایط روحی مشابه با شرایط روحی مرحلة اکتساب به
دست
میآورند (.)1
یافتة پژوهش حاضر تقریباً با نتایج تمامی پژوهش های گذشته از جمله پژوهش های پروتئو و همکاران

0

(  ،)00( )111تمپرادو ،وییلنت و پروتئو ،)40( )1111( 4الیت و جاگر ،)10( )1111( 0ابرامز و پرات)1110( 1
( ،)0پروتئو ،تریمبالی و دی جاگر ،)00( )1111( 1ایونس و مارتنیوک ،) 1( )1111( 1اسکات و گری) 331( 1
( ،) 4موحدی 13و همکاران ( ) 1( ) 331و حبیبی ( ) ( )1011همخوانی دارد ،ولی با یافته های فرانکس و
رومانو

11

( ،)11( )1110لیدر و سینگر

1

( ،) 1( )1114رابرتسون

10

و همکاران ( )01( )1114و بنیت و

دیویدس )1( )1110( 14مغایر است .عالوه بر این ،نتایج پژوهش اخیر متخصصان در عرصة فیزیولوژی ورزش ،از
فرضیة ویژگی تمرین به طور جدی حمایت کرده است .متخصصان فیزیولوژی ورزش به منظور ارزیابی های
فیزیولوژیکی در ورزشکاران (سیستم های انرژی درگیر در ورزش موردنظر) ،شیوه های جدیدتری در مقایسه با
روش های سنتی ابداع کرده اند که ناشی از وارد ساختن اصل مهم ویژگی تمرین در عرصة اندازه گیری آمادگی
جسمانی مرتبط با ورزش است .پیشرفت در طراحی ارگومترهای ویژة ورزش مورد نظر و به تبع آن ارزیابی های
1 - Hypothesis of state dependent learning
2 - State dependent memory
3 - Proteau & et al
4 - Temprado, Vieilledent & Proteau
5 - Elliot & Jager
6 - Abra,s & Pratt
7 - Proteau, Tremblay & Dejaeger
8 - Ivens & Marteniuk
9 - Scott & Gray
10 - Movahedi
11 - Framls & Rmanow
12 - Lidor & Singer
13 - Robertson
14 - Benette & Davids
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فیزیولوژیکی معتبر و پایا در ورزشکاران نخبه در محیط آزمایشگاه حاصل چنین دقت موشکافانه ای در ساخت
دستگاه های ویژه ای شامل ارگومترهای کایاک بر اساس مقاومت باد ( ،) 0ارگومتر قایقرانی ( ،)01ارگومتر ویلچر
( ،) 0ارگومتر طراحی شده ویژة ورزش فوتبال ( ،)11طراحی تست ویژة تنیس ( )11 ،13و تست ویژة هاکی
(  )1است.
یافتة پژوهش حاضر از ایدة ویژگی تمرین که از جمله تفکرات ابتدایی پژوهشگران پیشین است ،حمایت
می کند ( .)4 ، 3این یافته از نظر عملی و تمرینی بیان می کند که مشابه کردن شرایط تمرین با شرایط
مسابقه فواید گسترده ای در دستیابی به اجرای بهینة ورزشکاران و مربیان رشته های گوناگون ورزشی دارد .در
پژوهش حاضر گروه آزمایشی مهارت ادراکی – حرکتی کاتا را در دورة آزمایشی کسب کرد ،به طوری که در
مکان مشابه تمرین به اجرای بهینه دست یافت ،اما با تغییر مکان تمرین ،افت معناداری در اجرا مشاهده شد .در
واقع یکسان س ازی مکان جلسات تمرین با مکان مسابقه به یکپارچگی مشابه مکانی – حرکتی در سیستم عصبی
مرکزی در هر دو موقعیت تمرین و مسابقه منتهی میشود .به عبارتی دیگر ،مشابه کردن مکان برگزاری جلسات
تمرین با مکان برگزاری جلسة آزمون به عنوان یک متغیر زمینه ای بسیار تأثیرگذار ،موجب اوج اجرا در
ورزشکاران می شود .این یافته به خوبی بیانگر تأثیرات ویژگی تمرین است .شاید بتوان گفت که اجرای بهینه با
محیط دورة تمرین جفت می شود ،به گونه ای که فقط زمانی اجرا به اوج اجرای آموخته شده میرسد که فقط
در محیطی که مهارت در دورة تمرین با آن خو گ رفته است ،قرار گیرد ،یعنی نوعی عادت یا سازگاری بین اجرای
بهینه و محیط تمرین صورت می پذیرد .از این رو به نظر می رسد مکانی که ورزشکار در آن تمرین می کند ،با
اجرا یکپارچه می شود ،به طوری که اجرای بهینه در مکان مشابه با مکان تمرین به سهولت حاصل می شود .در
نتیجه می توان نوعی از حافظه با نام حافظة وابسته به مکان را نیز در فهرست دیگر حافظه ها در انسان در نظر
گرفت.
یافته های این پژوهش راهکارهایی را در زمینة چگونگی تنظیم جلسات تمرینی ورزشکاران برای مربیان و
تمرین دهندگان ورزشی با هدف دستیابی به اوج اجرا فراهم میکند .یافته ها نشان داد که مربیان باید به منظور
یکسان سازی شرایط و محیط جلسات تمرینی با شرایط و محیط مسابقه از هر لحاظ (از جمله شرایط زمینه ای
مکان اجرا در پژوهش حاضر) بکوشند تا دستیابی به اهداف قهرمانی و اوج اجرا در ورزشکاران تحقق یابد.
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