
 313-311.، صص 3131، بهار 13شماره                                                                              رفتار حرکتی

 یمناستیکژ یهپا هایمهارتو انتقال  یادداریبر اکتساب،  ایینهاثر تداخل زم

 1کودکان
 

 2شبان الناز ،1زادهشفیع علی
 

 *دانشگاه شهرکرد، رفتار حرکتی یاراستاد .1

 دانشگاه آزاد اصفهان واحد خوراسگان ،حرکتی رفتار ارشد یکارشناس .2
 

 13/10/3131تاريخ پذيرش:                           31/10/3131 تاريخ دريافت:
 

 چکیده

و  يادداری بر اکتساب،زياد  ایزمینه تداخل با کم ایتداخل زمینهاثر  ةمقايسهدف پژوهش حاضر 

کودک  10آماری شامل ةجامع سال بود. ششتا سه  در کودکانژيمناستیک  ةپاي هایمهارتانتقال 

تصادفی  طوربه نفر 01 که از بین آنها بودند ژيمناستیک ةدر مدرس شدهنامثبتسال  شش تاسه 

 هایمهارت ،و تپانچه ، جک پاجفتپابازجک  پرش هایمهارتمربی در آغاز  .ساده انتخاب شدند

داد و  نمايش را پايکغلت  و پابازغلت  غلت پاجفت، هایمهارتفرشته و  ،لکتعادلی ساده، لک

 هاآزمونتمام پیش از اجرای .رکت کردندش هامهارتاين  آزمونپیش درها آزمودنیسپس 

 بندیرتبه ترتیببه هاآزمودنی ،سه داور رسمی امتیازمیانگین  مجموع بر اساسو شد  برداریفیلم

 گروه تداخل کم در .قرار گرفتندای زياد ای کم و تداخل زمینهتداخل زمینه ةنفرده دو گروهدر  و

 80 و آزمون اکتسابپس ،و در آخر همان جلسه را تمرين هایمهارتهر جلسه فقط يکی از 

اجرا و تمرين  را قبل ةآزمون يادداری و انتقال مهارت جلسپس ،بعد ةجلس در شروعساعت بعد 

 وتمرين جلسه  نُه برای را هامهارتتداخل زياد هر جلسه تمام  گروه .کردند اجرا را مهارت بعدی

آزمون يادداری و انتقال را اجرا پس ،عت بعدسا 80 آزمون اکتساب ونهم پس ةجلس در پايان

نتايج  تحلیل شد. 1/1 1در سطح  تحلیل کوواريانس چندمتغیره طريق از داورانات امتیاز .کردند

تفاوت  ،بین دو گروه تمرين مسدود و تصادفی ،نشان داد در هر سه مهارت تعادل، پرش و غلت

سال در  ششتا  سهسنی  ةدر دامنفی را برتری تمرين تصاد ،نتايج (.P<0.05بود )معنادار 

 .تأکید داشتای نوع مهارت در تداخل زمینه تأثیرو بر  تأيیدژيمناستیک 
 

 اکتساب، يادداری، انتقال ،ایزمینهتداخل  ژيمناستیک، :واژگان کلیدی
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 مقدمه
در ری تغييرپذی ،دهدتمرین که احتمال موفقيت را در اجرای آینده افزایش می هایویژگییكی از 

بر  تأکيد ،حرکتی هایمهارت های یادگيریِنظریه هایویژگی از .(1است )ورزشكاران  تجربيات

ای های زمينه، به تنوع ویژگیهاتغييرپذیری در این نظریه سودبخشی تغييرپذیری تمرین است.

ت به آميز یک مهاراجرای موفقيت کند.مهارت تجربه می شود که فراگير هنگام تمرینِگفته می

افزایش تغييرپذیری تمرین با پارامترهای  ،طبق این نظریه مقدار تغييرپذیری تمرین بستگی دارد.

باید یادداری حرکات  ،دنشویكسان کنترل می حرکتیِ ةبرنام ابحرکاتی که  شده در طول تمرینِتعين

 ةاینكه فرضي ترمهم .و همچنين انتقال به حرکات جدید در یک طبقه حرکت مشابه را افزایش دهد

 ،دنمشخص به یک طبقه از حرکات تعلق دار طوربهتغييرپذیری تمرین، بهبود عملكرد حرکاتی را که 

که حرکات متعلق به طبقات زمانی ،بينی تغييرپذیری تمرینپيش ة، فرضيحالبااین ؛کندبرآورد می

 ةاولين سود یادگيرند .(2کند )را برآورد نمی شدهمشاهدهبهبود عملكرد  ،مختلف تمرینی هستند

 هایموقعيتافزایش قابليت او برای اجرای مهارت در  ،دارد تغييرپذیر ةمهارت از تمرینی که زمين

 حالبااین ؛افزایش تغيير در تمرین با افزایش مقدار خطا در اجرا همراه است معمولاً .آینده است

باشد متر در یادگيری مهارت بهتر خطای زیاد در اجرا ممكن است از خطای ک اندشواهد نشان داده

و  هایتمحدود یلو تعد ييرتغ یقمعتقدند کسب مهارت از طر یاپو هایسيستم ةیطرفداران نظر. (3)

این  در (.4شود )یم يلمختلف، بهتر تسه هایحلراهمداوم  یجستجو یبرا یادگيرنده وادارکردن

حرکتی و کشف راه بهتر برای حل  ـ اکیفرد به گسترش فضای ادر بر نيازیادگيری مهارت  ،دیدگاه

 (.5دارد ) تأکيدآزادی مهارت  ةمشكل درج

 هایمهارتای در یادگيری مربوط به تداخل زمينه هایپژوهشیكی از مسائل مهمی که با ظهور 

( ادعا کرد 1191) 1جنكينز ای بود.پذیری تداخل زمينهدر ارتباط با تعميم ،حرکتی توسعه پيدا کرد

نظر پذیری در تكاليف، مربيان و تكليف شاخص باید قبل از تعميم آزمودنی، ةمؤلفچهار  که حداقل

ر يتغي از طریق مكن استم هامؤلفههریک از این  ميان ةکرد که رابط تأکيدشود. جنكينز  گرفته

 دليلکرد که به  تأکيد( 1119) 2طور شووکيزهمين .(6) تحریف یا معكوس شود ماندهباقیموارد 

پذیری دقيق تعميم طوربه، مشكل است های زیادکنندگان و تكليف و آزمایشيات شرکتخصوص

متغيرهای  تأثير .(9) را در طول شرایط مختلف یادگيری تكاليف ارزیابی کرد ایتداخل زمينه

رسد این متغيرها وابستگی زیادی به ماهيت می به نظراما  ؛یند یادگيری پيچيده استاتمرینی بر فر
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برخی از این  (2004) 1لی و اخيراً گواداگنولی .(8) دنفرد داشته باش ةو سطح تجرب تكليف

کردند  پيشنهاد خود ةدر نظری. گواداگنولی و لی اندکردهبه چهارچوب نظری تبدیل  راها پيچيدگی

کنند تا ميزان چالش یادگيرنده با هم تعامل می ش شناختی در طول تمرین و سطح تجربةکه پرداز

 .(1) های تمرینی تعيين شودد در کوششموجو

ای شود که مزیت شرایط تداخل زمينهگيری میهای گذشته نتيجهاز مرور نتایج حاصل از پژوهش

شده در جلسات تمرین، های اعمالرپذیریيبه سن و جنس یادگيرنده، نحوه و ميزان تغي احتمالاً

 سطح مهارت فراگير بستگی داشته باشدیادداری و انتقال، ماهيت تكليف تمرینی و  هایآزمون

ای تقریباً عموميت دارد و موضوعی کلی هرچند نشان داده شده است که اثر تداخل زمينه .(10،11)

ماهيت  ،یكی از این عوامل اند.خصوص شناسایی شده در ایننيز  ایمحدودکنندهامل وع ،است

مگيل و  .شودنمی در تكليفگونه تغير ای شامل هراثر تداخل زمينه ،دیگرعبارتبه ؛است مهارت

به راتی که فرد در مهارت يبه نوع تغي ایچنين توضيح دادند که اثر تداخل زمينه (1110) 2هال

به این بستگی دارد که آیا انواع تكاليفی  ایاحتمال ایجاد تداخل زمينه ؛آورد بستگی داردمی وجود

بر اساس تحليل نتایج  ند یا نه. مگيل و هالدارشابهی م یافتهيمتعمحرکتی  ةبرنام ،شودکه اجرا می

ای بر یادگيری مهارت به نوع این فرضيه را ارائه کردند که اثر تداخل زمينه ،بيش از چهل آزمایش

نسبت  ،مشابه نيستند چندانی که هایمهارتادعا کردند تمرین  آنان شود.مهارت مربوط می تغييرات

گزارش  هاپژوهش یطورکلبه. شودکسب یادگيری بيشتری می منجر به ،مشابه هایمهارتبه 

باز هم اثرات  ،حرکتی اتفاق افتد ةکه حتی اگر تغيير در پارامتر هم به جای تغيير برنام انددهکر

سطح  ،دیگر ةمحدودکنندعامل (. 3) افتدوجود خواهد داشت و یادگيری اتفاق می ایزمينهتداخل 

ة مشخص با توجه به اینكه دهد.قرار می تأثيرای را تحت تداخل زمينه است که اثریادگيرنده  مهارت

احتمال دارد  ،درک حرکت است ةبالای پردازش شناختی برای توسع ةدرج ،آغازین یادگيری مرحلة

ذهن فراگير مبتدی را مغشوش  ،شرایط تمرین تصادفی در اثرِایجادشده  سطح بالای تداخل شناختیِ 

 ،اکتساب مهارت هستند ةاولي ةگيران مبتدی که در مرحلارین مسدود برای فرتم ،به این دليل .کند

گواداگونولی و لی معتقدند سطوح پایين تداخل برای افرادی با سطح مهارت  .(12،13) مزایایی دارد

تر مفيد است. بر اساس این الگو، مهارت بيشی افرادی با سطح اکم و سطوح بالای تداخل بر

وقتی  ،تر است و در مقابلهای ساده مناسببرای آموزش تكليف ،با تداخل زیاد های تمرینیِبرنامه

تر تداخل د که سطوح پایيننهایی ارجحيت داربرنامه ،شودتر آموزش داده میهای مشكلتكليف

 دنکنمی تأیيدبينی این مدل را د که پيشنی وجود داریهاپژوهش .(14) دکننای را ایجاد میزمينه
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 ، ممكن استنشان دادند مزیت یادگيری ميزان متوسطی از تداخل 1لندین و هبرت .(15،16)

و همكاران نشان دادند تمرین با آرایش  2. پورتر(13) یا حتی بيش از آرایش تصادفی باشد اندازههم

با بررسی  هبرت و همكارانش. (19) های گلف در افراد مبتدی مفيد استتناوبی برای یادگيری ضربه

تنيس برای افراد مبتدی نشان دادند عملكرد گروهی که در  هندِهای فورهند و بکی ضربهیادگير

همان جلسه با سطوح بالاتری از تداخل و در  ةتمرین با سطح تداخل پایين و در ادام ةاول جلس ةنيم

خشی تداخل باثر ی کهعامل دیگر. (12) ه استبهبود یافت ،نداهشرایطی شبيه مسابقه تمرین کرد

تداخل  ةدر زمين شدهانجامهای رغم تعداد محدود بررسیعلی سن است. کند،محدود می را ایمينهز

اغلب برای کودکان  ای کم(تداخل زمينهمسدود )ای و سن، مشخص شده است که تمرین زمينه

 مسدود ینمربوط به اثر تمر شواهد ،دیگر از طرف .(18،11) یادگيری بيشتری به همراه داشته است

 و همكاران 3تو زیپنپي پژوهشنتایج  (.11روشن نشده است ) کاملاً در مورد کودکان  یتصادف ـ

- 20سال و  10- 8سنی  دو گروههر  یادداری و انتقالِ هایآزمونر ب ،تمرین مسدود که نشان داد

 ةتغييرپذیری تكليف و مرحل ،پژوهشهای این یافتهبر اساس  ی داشته است.اثر مفيد سال 30

که بر چگونگی اکتساب  هستندای اثر تداخل زمينه ةکنندتعيين و عوامل مهم ، ازيرییادگ

 ینرا نسبت به تمر یتصادف ینمثبت تمر یجمطالعات نتا یبرخ. (20) ندحرکتی اثرگذار هایمهارت

 ایيجهنت ينچن یگرد هایپژوهش کهدرصورتی ؛(21،22اند )مسدود در مورد کودکان گزارش کرده

ای هميشه و ، تداخل زمينهزیاداحتمالبهد ندهاین نتایج نشان می ةهم (.23،24) اندنكرده را گزارش

ای به این مروری بر مطالعات اثر تداخل زمينه .های یادگيری مفيد نخواهد بودموقعيت ةبرای هم

مام که بتواند در توجود ندارد  ایریزی تمرینی کلیشود که هيچ برنامهگيری منتهی مینتيجه

 ةانتخاب بهترین برنام برایضرورت دارد  ،در حقيقتشود.  برده کار بهافراد  ةهمها و برای زمينه

 که ازشده اشاره با توجه به عوامل د.شوتكليف و آزمودنی توجه  هایویژگی ، بهتمرینی

از  ورزش ژیمناستيک اینكهو با توجه به هستند  ایاثر تداخل زمينه پذیریتعميم هاییتمحدود

 در این رشته ـ به دليل پایين بودن سن قهرمانیـ ورزشكاران آن  ود شومحسوب می پایه هایورزش

 هایرشتهدیگر نسبت خود به  و تمرینی آموزشی ةدور را درو کارآمدی  وریبهره بيشترینباید 

( یادز و کم) یاتداخل زمينه دو سطح متفاوت ثرابررسی  پژوهش حاضر هدف ،ورزشی داشته باشند

 .بودنوآموز  سال سه تا شش ژیمناستيک کودکان ةپای هایمهارتاکتساب، یادداری و انتقال  بر
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 پژوهش روش

 52ة آماری . جامعاست آزمونپسو  آزمونپيشتجربی و دارای طرح پژوهش حاضر از نوع نيمه

با توجه به  ميان،ازاین ند.ه بودکرد نامثبتبود که در کلاس ژیمناستيک  هسال ششتا سه  کودک

اول و  ةدر جلسکودکان  همة .نمونه انتخاب شدند عنوانبهنفر  20حجم نمونه در مطالعات مشابه، 

شامل پرش )حرکات پرش  ةپای هایمهارت آزمونِدر پيش ،به آنان هامهارتدوم پس از نمایش 

شامل حرکت تعادلی )حرکات تعادلی  ةپای هایمهارت (،و پرش جک پاجفت پابازتپانچه، پرش جک 

غلت  و پایکغلت  ،پابازشامل غلت جلو )حرکات غلت  ةپای هایمهارتو  (و فرشته لکلک ساده،

 شرکت کردند. (پاجفت

حفظ تعادل در عرض سه  ی،هر سه آزمون تعادل يریگاندازه یعموم یهاتعادل: ملاک یهاآزمون

کاملاً  یدها بادست ،ينهمچن ؛مسلط بود یپا یلرزش در بدن و قرارگرفتن رو گونهيچبدون ه يهثان

 دبه فر يشتریب يازامت ،حرکت یباییز يلبه دل ،گرفتیپنجه قرار م یرو يهتك یو اگر پابود میباز 

داشتن نگه ،بود هایتعادل ینترکه از ساده یستادها یتعادل يریگ. ملاک اندازهشدیاختصاص داده م

فرشته،  یتعادل يریگباشد. ملاک اندازه ينکف پا به سمت زمکه  یصورتبه بود، به سمت بالا پایک

 يلبه دل ،بود تریعقب افق یکه هرچه پایطور ،کاملًا صاف به سمت عقب و بالا بود پایکداشتن نگه

قراردادن  ،لکلک یتعادل يریگ. ملاک اندازهیافتیاختصاص م فردبه  يشتریب يازامت ،حرکت یباییز

اینگونه است  هاپرش يریگاندازه یپرش: ملاک عموم یهابود. آزمون یگرد یپاکنار زانو  پا یککف 

بالاتنه  ،حرکت یهنگام اجرا علاوه،شود؛ بهمی بيشتر نيز حرکت يازامتباشد  يشترهرچه ارتفاع ب که

لرزش باشند.  گونهيچخم شوند و بدون ه یزانوها کم یددر هنگام فرود با و باشد کاملاً صافباید 

پاها در هنگام پرش کاملاً جفت و در شكم  به این صورت است که پرش تپانچه يریگاندازه ملاک

حالت گرفتن پاها در  ،در ادامه ؛باشندشده  يدهکش یينبه سمت پا یدپاها با ةپنج و شوندیجمع م

در هنگام  چنين است که پرش جک جفت يریگشود. ملاک اندازه مانجا دبغل، بازکردن پاها و فرو

بازشدن  ،در آخر و شوندیم یتصورت جفت به سمت صورت هدابه ،کاملاً صاف )زانوها( ش پاهاپر

در هنگام پرش نيز اینگونه است که باز پاپرش جک  يریگ. ملاک اندازهشودیبدن و فرود انجام م

با  ؛جک جفت يهشب هستند،که زانوها کاملاً صاف  یصورتبه ،شوندیم یتپاها به سمت صورت هدا

و فرود شوند می پاها جفت و در آخر، شوندیدرجه از وسط باز م 180تفاوت که پاها در هوا  ینا

 ينزم یسر به رو یها از بالا، دستشوندمی غلت: ابتدا پاها کاملاً جفت یها. آزموندگيریانجام م

پشت  ،دنشویخم م یزانوها کم ،گيردیپاها قرار م ةپنج یکف دو دست در جلو ،دنشویگذاشته م

 الاضلاعیمثلث متساو یکصورت ها بهکه فاصله سر با دست یصورتبه گيرد،میقرار  ينزم یسر رو

درجه بدن  180صورت که به شودیو غلت زده م آیددرمی گردبه حالت بدن کاملاً سپس  ؛باشد
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لت، بدن دادن غهنگام انجام گونه است کهاین غلت جلوپا جفت يریگملاک اندازه. کندیحرکت م

حرکت  یبلندشدن در انتها یبرا ينهمچن ؛دنگيریو زانوها کامل در شكم قرار مشود میکاملاً جمع 

 ينب یافاصله یدنبا ينهمچن؛ برخورد نكند ينزم یو دست رو يدزانوها کش یها را جلودست یدبا

 ينزم یپشت سر رو کهیزمانگونه است که جلو پاباز نيز بدین لتغ يریگزانوها باشد. ملاک اندازه

کف  ،باز یسپس با پا ،شوندیدرجه باز م 180سر پاها  یخوردن در بالاهنگام غلت ،گيردیقرار م

پاها را به  توانیحرکت م یباییز یبرا ؛شودیبلند م یو آزمودنشوند میگذاشته  ينزم یها رودست

 هم پایکغلت  يریگندازهجمع کرد و بلند شد. ملاک ا شكمدر را  پاهاسپس  ،سمت عقب پرت کرد

. شودیکاملاً در شكم جمع م پایکو  يدهکاملاً کش پایک خوردنهنگام غلت بدین منوال است که

 یهاها کمک نگرفت. آزموناز دست ينهنگام بلندشدن از زم توانیم يشترب يازدهیامت یبرا

د نشواستيک محسوب میدر ژیمن نیاساسی حرکات زمي یهاپژوهش از مهارت ینمورداستفاده در ا

اجباری اجرایی هر ژیمناست حاضر در  ةکه از طرف فدراسيون جهانی ژیمناستيک باید در برنام

طور حتم روایی منطقی آن به شكل صوری و محتوایی و پایای آن از به ،بنابراین ؛مسابقات اجرا شود

داوران فدراسيون جهانی  ةميتاز نظر ک ،ارزیابی کيفی داوران يلبه دل ،هاطریق تكرار آزمون

توان از ها میآزموناز داوران ارزیابی کيفی  يله است. در این راستا به دلشد یيدژیمناستيک تأ

گيری برای بررسی روایی اندازی بازرسی یا تصميمکيفی استاندارد و مستندسازی یا از راه یهاروش

ها و تصميمات در حال اجرای برنامه ثبت ها، روششود که دادهاین کار وقتی انجام می ؛استفاده کرد

طور جداگانه و آنان به يازدهی(. استفاده از حداقل سه داور در مسابقات و امت1385، د )هومننشو

 این روایی و پایایی یيداز ملزومات رعایت نكات ذکرشده در مورد تأ منصفه )ژوری( يئتحضور ه

شده داده شد و انتخاب یهانمونه ینبه والد مهنایترضا ةبرگ یناتتمر وعهاست. قبل از شرآزمون

از  يشگيریمنظور پکردند. به يلدر پژوهش تكمرا حضور کودکانشان  ةنامیتآنها، رضا ینوالد

در  نداشتن حضور منظم يلشدند. به دل یورزش ةيمب یپژوهش یهاتمام نمونه ،یمشكلات احتمال

 یننفر از گروه تمر یکو  یتصادف ینگروه تمر زا دو نفر) هایدرمجموع سه نفر از آزمودن ،یناتتمر

 پژوهش کنار گذاشته شدند. یندااز فر (مسدود

و  در مسابقاتداوری  ةسابق با ها نوار ویدیویی تهيه و از سه داورِاز اجرای تمام حرکات آزمودنی

و به آنها  نندک ها را ارزیابیجداگانه خواسته شد اجرای آزمودنی طوربه یکدرجهدارای کارت داوری 

امتياز  ميانگين کل برحسبها آزمودنی ،بندی نتایج داوری سه داورامتياز دهند. پس از جمع

 شدند. داده تصادفی در دو گروه جای صورتبهو  ندشد مرتب ،در اجرای تمام حرکات شدهکسب

 داراییعنی  ،ابتمتر ثراابا پ ثابت ةیافتيمتعمحرکتی  ةبرنام دارای مسدودِ گروه تمرین  ،گروه اول

 ةیافتيمتعمحرکتی  ةدارای برنام ،تصادفی کاملاًگروه تمرین  ،گروه دوم و بودکم ای تداخل زمينه
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هفته  12 به مدت دو گروه هر .را داشت ایبيشترین تداخل زمينه بود کهتصادفی و پارامتر تصادفی 

تمرینی اصلی هر دو گروه از  ةامبرن ؛اجرا کردند شدهيمتنظ ةتمرینات مربوط به خود را طبق برنام

فقط یكی از  در هر جلسه تمرینی گروه مسدود به این شكل بود که ةسوم آغاز شد. برنام ةجلس

در  ،دیگرعبارتبه ؛دکردنهمان حرکت تمرین میروی و فقط  شدداده می به آنان آموزش هامهارت

حرکات تعادلی فرشته، تعادلی  هایمهارتجلسه یكی از  در هر ،تمرینی ةبرنام آغازینِ ةسه جلس

در هر جلسه یكی از حرکات پرش تپانچه، پرش  ترتيببهبعد  ةدر سه جلس ،و تعادلی ایستاده لکلک

در هر جلسه یكی از حرکات  ترتيببهتمرینی بعدی  ةو پرش جک جفت و در سه جلس پابازجک 

هر  در انتهایدر این گروه  شد. اجرا تمرین و پایکو غلت جلو  پابازلت جلو غغلت جلو پاجمع، 

شروع  یادداری و انتقال در هایآزمونآزمون اکتساب مربوط به همان حرکت اجرا شد و  ،جلسه

 سهدر هر جلسه هر یک از حرکات در  گروه در این آمد. به عملها بعدی تمرین از آزمودنی ةجلس

دقيقه  یکيه و بين هر ست ثان 30تكرار در هر ست اجرا شد که بين هر سه حرکت  12ست با 

 استراحت وجود داشت.

بود ست انجام حرکات  چهارسوم تا یازدهم هر جلسه شامل  ةاز جلس تمرینی گروه تصادفی ةبرنام

تشكيل  تصادفی کاملاً صورتبه هاها و غلتادلیع، تهاپرششامل انواع  ،حرکت 12 ازهر ست  که

تكرار  سرهمپشت دو بار گاههيچدلی و غلت( ، تعاپرش)قبلی  هایمهارت کهطوری ؛بود شده

ثانيه استراحت  30 ،غلت و تعادل گروه در هر ست پس از هر سه حرکت پرش، در این .ندشدنمی

در نظر گرفته  ثانيه استراحت 30 و تعادل و پرش غلت، بعدی وجود داشت و در ادامه سه حرکت

پرش،  هایمهارتز هریک از انواع ست ا در هر ،درنهایت حرکت ست کامل شود. 12تا  شدمی

دقيقه استراحت  یکبين هر ست  رسيد.شد و ست به پایان میحرکت انجام می سه ،تعادلی و غلت

ست داشت که  چهارهر جلسه  ،درمجموع شد.ست بعدی همانند ست اول آغاز می وجود داشت و

داشتند که با تعداد تكرارهای تكرار در هر جلسه  36های این گروه تكرار بود و آزمودنی هنُشامل 

برای آموزش  موردنظرگروه مسدود در هر جلسه یكسان بود و در هر جلسه تمامی حرکات 

یازدهم  ةجلس ، درشد. آزمون اکتساب این گروهمیها تمرین ژیمناستيک با آزمودنی ةپای هایمهارت

 در هر دوازدهم برگزار شد. ةجلس یادداری و انتقال در هایآزمونو  گرفته شد فاصله بعد از تمرینلاب

یادداری و  هایآزمون و بلافاصله بعد از تمرین آزمون اکتساب ،تمرین مسدود و تصادفی دو گروهِ 

پيشگيری از افت گرم  منظوربه ،برای انجام آزمون یادداری و انتقالبعد اجرا شد.  ساعت 48انتقال 

تمرین مسدود و  دو گروهِ  هر آزمون انتقالِها هر حرکت را دو بار مرور کردند. آزمودنی ،شدن

 ،دادندها در آن قسمت تمرین انجام نمییعنی سمتی که آزمودنی ،در سمت دیگر تشک نيز تصادفی

و دستياران او که کارت  پژوهشگر راموردنظر  هایمهارت. تمام جلسات آموزشی و تمرینی اجرا شد
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 هرهای . برنامهکردند اداره و مدیریت را داشتند، ورزشی در این رشته ةو سابق مربيگری ژیمناستيک

 سه روز تمرین در هفته بود که گروه تمرین مسدود روزهای زوج و گروه تمرین تصادفی ،دو گروه

 حضور منظمبه دليل  تمرینی یک ساعت ادامه داشت. ةروزهای فرد به تمرین پرداختند و هر جلس

مسدود و دو نفر از گروه تمرین تصادفی کنار گذاشته  یک نفر از گروه تمرین ،در تمرینات نداشتن

ها در از تمام حرکات آزمودنی ،ژیمناستيک کودکان هایمهارتآزمون . برای ارزیابی پسشدند

در  جداگانه طوربه ضبط شد و آنان و اجرای برداریفيلم اکتساب، یادداری و انتقال هایآزمون

در و امتياز هر آزمودنی  قرار گرفتمتيازگذاری کرده بودند ها را اآزمونسه داوری که پيش اختيار

 منظوربه مشخص و ثبت شد. هر مهارت اکتساب، یادداری و انتقالِ هایآزمونیک از هر

و در بخش  ميانگين و انحراف استاندارد ازجملهها از روش آمار توصيفی داده وتحليلتجزیه

ها از داده استفاده شد. 05/0در سطح معناداری  1هتحليل کوواریانس چند متغير استنباطی از روش

 .ندتحليل شد 11 ةنسخ اساسپیاس افزارنرمطریق 
 

 نتایج
 .آورده شده است یکشمارة  ها در جدولآمار توصيفی سن آزمودنی

 

 های گروه تمرين مسدود و تصادفیسن آزمونی استاندارد میانگین و انحراف -3جدول 

 انحراف استاندار میانگین سن پسر ردخت تعداد گروه تمرينی
 11/0 11/4 4 5 1 مسدود
 90/0 4 4 4 8 تصادفی

 

 ةپای هایمهارتهریک از  ةشدکسبامتيازات  داردنو انحراف استا ميانگين شامل آمار توصيفی

 مراحل تمرین مسدود و تصادفی در دو گروهدر  کودکانپرش تعادل و غلت، شامل  ژیمناستيک

 آورده شده است. شمارة دو در جدولآزمون و پيش انتقال ،ریاکتساب، یاددا
 

 

 

 

 

 

                                                           

1. MANCOVA  
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در  تمرين مسدود و تصادفی دو گروهدر پرش و  تعادل غلت،سه مهارت  امتیاز آمار توصیفی -0 جدول

 آزمونپیشو  انتقال ،اکتساب، يادداری مراحل

 استاندار انحراف
 

 مهارت آزمون گروه تعداد میانگین

 مسدود 1 14/4 1
 کتسابا

 غلت

 تصادفی 8 01/4 11/0

 مسدود 1 82/3 12/0
 یادداری

 تصادفی 8 66/4 19/0

 مسدود 1 81/3 16/0
 انتقال

 تصادفی 8 01/4 18/0

 مسدود 1 09/3 11/1
 آزمونپيش

 تصادفی 8 48/2 80/0

 مسدود 1 35/4 13/0
 اکتساب

 تعادل

 تصادفی 8 11/5 14/0

 مسدود 1 82/3 12/0
 یادداری

 تصادفی 8 66/4 19/0

 مسدود 1 12/3 83/0
 انتقال

 تصادفی 8 14/4 11/0

 مسدود 1 11/3 91/0
 آزمونپيش

 تصادفی 8 13/3 40/0

 مسدود 1 99/3 51/0
 اکتساب

 پرش

 تصادفی 8 34/4 66/0

 مسدود 1 55/3 49/0
 یادداری

 تصادفی 8 02/4 61/0

 مسدود 1 51/3 31/0
 قالانت

 تصادفی 8 19/4 48/0

 مسدود 1 80/2 94/0
 آزمونپيش

 تصادفی 8 68/2 25/0

 

 ،يلقبل از انجام تحل .استفاده شد يرهچندمتغ یانسوار يلاز تحل یاستنباط يلانجام تحل منظوربه

 تأیيداز طریق آزمون باکس  ،کواریانس متغيرهای وابسته برابری ماتریس ازجملهآن  هایفرضپيش

های لازم بين متغيرهای وابسته از طریق آزمون کرویت بارتلت همبستگی ،همچنين ؛(P>0.05) شد

 (.<P 0.05) شد تأیيداز طریق آزمون لوین  هاواریانسهمگنی  ،یتدرنها(. P< 0.05) شد تأیيد

 .آورده شده است سهشمارة  نتایج آزمون تحليل واریانس چندمتغيره در جدول
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 در دو گروه تمرين مسدود و تصادفی گانهسه هایمهارت ةنتايج آزمون تحلیل واريانس چندمتغیر -1جدول

 ضريب اتا معناداری لامبدای ويلکز F نوع مهارت

 498/0 044/0 660/3 غلت

 646/0 005/0 304/9 تعادل

 668/0 003/0 052/8 پرش

 

دل و پرش بين دو گروه تمرین مسدود هر سه مهارت غلت، تعا ،مشخص استنتایج  از گونه کههمان

 هایمهارتتفاوت هریک از  تردقيق شدنبرای مشخص (.P<0.05) ددارن و تصادفی تفاوت معناداری

تصادفی از آزمون تحليل واریانس استفاده  بين دو گروه تمرین مسدود و و پرش تعادل غلت، ةگانسه

 .آورده شده است چهار شد که نتایج آن در جدول
 

 ةو انتقال سه مهارت پاي يادداری مراحل اکتساب، گروهیبین نتايج آزمون تحلیل واريانس -8 جدول

 ژيمناستیک بین دو گروه تمرين مسدود و تصادفی

 نوع مهارت آزمون آزادی ةدرج F معناداری ضريب اتا

 اکتساب 1 603/1 226/0 103/0

 یادداری 1 819/5 030/0 214/0 غلت

 انتقال 1 995/3 092/0 212/0

 اکتساب 1 418/4 054/0 240/0

 یادداری 1 512/5 033/0 258/0 تعادل

 انتقال 1 953/8 010/0 385/0

 اکتساب 1 021/5 042/0 264/0

 یادداری 1 850/3 090/0 216/0 پرش

 انتقال 1 55/10 006/0 430/0

 

یادداری بين دو گروه  ةمرحل درفقط مهارت غلت  ،دهدنشان می چهار نتایج جدول کهچنانهم

تفاوت  انتقال مراحل اکتساب و در و (<P 0.05) تمرین مسدود و تصادفی تفاوت معناداری داشت

 دو گروهاکتساب تفاوت معناداری بين  ةمهارت تعادل در مرحل .معناداری بين دو گروه وجود نداشت

 (.P< 0.05) دمشاهده ش یادداری و انتقال تفاوت معناداری بين دو گروه در مراحل ولی نداشت

 در مراحل لیمعناداری نداشت و ی تفاوتیادداری بين دو گروه تمرین ةمرحلدر  مهارت پرش

 .(P< 0.05) داشت وجود دو گروه تمرین مسدود و تصادفی تفاوت معناداریبين  اکتساب و انتقال
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 گیرینتیجهبحث و 
 ةپای هایمهارتیادداری و انتقال  ساب،ای در اکتتداخل زمينه تأثيرهدف از این پژوهش بررسی 

تعادل و پرش  هر سه مهارت غلت، نتایج نشان داد. سال بود ششتا  سهژیمناستيک کودکان نوآموز 

اکتساب و انتقال مهارت غلت بين ند. بين دو گروه تمرین مسدود و تصادفی تفاوت معناداری داشت

شت و ميانگين اکتساب گروه تمرین مسدود دو گروه تمرین مسدود و تصادفی تفاوت معناداری ندا

. انتقال ميانگين گروه تصادفی بالاتر از گروه مسدود بود در آزمونولی  ؛بالاتر از گروه تصادفی بود

آزمون یادداری مهارت غلت بين دو گروه تمرین مسدود و تصادفی معنادار و ميانگين بالاتر مربوط به 

آزمون اکتساب بين دو گروه تمرین مسدود و در تعادل مهارت تفاوت . گروه تمرین تصادفی بود

یادداری و انتقال  هایآزمون .تصادفی معنادار نبود و ميانگين گروه تصادفی از گروه مسدود بالاتر بود

مهارت تعادل بين دو گروه تمرین مسدود و تصادفی تفاوت معناداری داشت و در هر آزمون ميانگين 

اکتساب و انتقال بين دو  هایآزموندر مهارت پرش . تمرین مسدود بود گروه تصادفی بالاتر از گروه

گروه تفاوت معناداری داشت و ميانگين گروه تمرین تصادفی در هر دو آزمون بالاتر از گروه مسدود 

آزمون یادداری مهارت پرش بين دو گروه تفاوت معناداری نداشت و ميانگين گروه تصادفی  .بود

 ةمرحل جزبه ،برتری با گروه تمرین تصادفی بود آمدهدستبهنتایج  در تمام .د بودبالاتر از گروه مسدو

نتایج  گونه کههمان .اکتساب مهارت غلت که ميانگين گروه تمرین مسدود بالاتر از گروه تصادفی بود

 کهطوریبه ؛ماهيت مهارت است ،ای اثردر تداخل زمينه کنندهتعييندهد یكی از عوامل نشان می

آنچه اند. قرار گرفته تأثيرمتفاوت از دیگری تحت  به شكلغلت، تعادل و پرش  هایمهارتهریک از 

بالاتربودن ميانگين اکتساب مهارت  ،قبلی داشت هایپژوهشدر نتایج بيشترین همخوانی را با نتایج 

 هایژوهشپغلت گروه مسدود نسبت به گروه تصادفی بود و آنچه بيشترین ناهمخوانی را با نتایج 

در . بالاتربودن ميانگين اکتساب مهارت پرش گروه تصادفی نسبت به گروه مسدود بود ،قبلی داشت

اثر  تأثيرمهارت غلت به نسبت دو مهارت دیگر کمتر تحت  ،بين سه مهارت غلت، تعادل و پرش

مربوط  (الس ششتا  سه)کودکان سنی کم  ةبه دامن احتمالاًاین نتيجه . ای قرار گرفتتداخل زمينه

 اندداشتهزدن نسبت به دو مهارت تعادل و پرش تجربيات کمتری در غلت . در این سن کودکانباشد

این موضوع با توجه به نتایج . این مهارت کمتر بوده است ای براین موضوع اثر تداخل زمينه تبعبهو 

رت تعادل و پرش دهد مهارت غلت نسبت به مهاکه نشان میشمارة چهار ـ ضریب اتا در جدول 

 کندتصادفی را تبيين می تفاوت بين دو گروه تمرین مسدود و (8/49) درصد کمتری از واریانس کل

 8/66درصد و مهارت پرش با  6/64همچنين بر اساس ضرایب اتا مهارت تعادل با  .شودمی تأیيدـ 

 ،دیگرعبارتبه .تای قرار گرفته استداخل زمينه تأثيربيشتر تحت  ،درصد نسبت به مهارت غلت
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تعادل و غلت بيشترین درصد واریانس کل تفاوت بين دو گروه تمرین  پرش، هایمهارت ترتيببه

 .شونداز عوامل اصلی تفاوت بين دو گروه محسوب می ترتيببهمسدود و تصادفی را تبيين و 

 ائمی و همكاران، س(2016) یادداری و انتقال این پژوهش با پژوهش پسند و همكاران ةنتایج مرحل

 پرتر ،(8200)و همكاران  2گراندرا ،(2010) سائمی و 1پرتر ،(2012) یعتو شری کلخوران ،(2012)

 همخوانی دارد (2002) 4اشميت ( و3200) گراندرا و همكاران ،(2006) همكاران و 3شيا ،(2008)

(33-25). 

توضيح قابل اند،ی ارائه شدهابرای توجيه اثر تداخل زمينه کههایی فرضيهبر اساس نتایج فوق 

بين تكاليف  هاتفاوتها و ای شناسایی مشابهتتداخل زمينه در ،بسط ةفرضي بر اساس. هستند

به دليل  تمرین تصادفی و درنتيجه بازنمایی هر تكليف پس از شودشده تسهيل میآموخته

. با توجه شودآورده می ربه خاطماند و میبيشتر در ذهن  ،تمرین مسدود نسبت به بودنغيرتكراری

غلت، پرش و تعادل را در هر  مهارت متفاوتِ هر سهگروه تمرین تصادفی  ،حاضر پژوهشدر  اینكهبه 

حرکتی متفاوتی نياز  ةبرنام هامهارت این از که هریک ،کردغيرتكراری اجرا می صورتبهجلسه 

تصادفی  گروه هاییدر آزمودن ،براینبنا ؛ای ایجادشده در گروه تصادفی زیاد بودتداخل زمينه ،داشت

بازنمایی  یادداری و انتقال یهادر آزمونو  اندتسهيل شده هامهارتهای ها و تفاوتشناسایی شباهت

منجر به تفاوت معنادار بين دو گروه شده  اند کهداشتهذهنی بيشتری نسبت به گروه تمرین مسدود 

 یک تكليفِ یا بازسازی طرح عمل( طرح عملِفراموشی مجدد )بازسازی  ةاست. بر اساس فرضي

شود و یادگيرنده فراموش می ،تمرینی تصادفی ةگر در برنامای مداخلههاز طریق تلاش ،مشخص

 ارک طرح عمل برای اجراهای بعدی به ةتری را برای ایجاد دوباریند بازسازی گستردهامجبور است فر

رای فراموشی وجود دارد و طرح اجراشده که ب یاندکفرصت  ،در تمرین مسدود کهدرصورتی ؛گيرد

گروه تصادفی مجبور  ،شود. در این پژوهشکار گرفته و اجرا میه مجدداً ب ،قرار دارد حافظة کاریدر 

حرکتی قبل و بعد از خودش کاملاً  ةبرنامه حرکتی خاصی را که با برنام ،مهارت یبود در هر بار اجرا

رده آوایجاد فراموشی را برای آنان فراهم  نوضوع بيشترین امكامتفاوت بود بازسازی کند که این م

تعادل و غلت و آزمون انتقال  هایمهارتآزمون یادداری  است که درنهایت باعث تفاوت معنادار

از مزایای  ،از طرف دیگر .استتعادل و پرش بين گروه تصادفی و مسدود شده  هایمهارت

های مختلف در موقعيت هامهارتقابليت خود را برای اجرای  بود کههای گروه تصادفی این آزمودنی

با تغييرپذیری تمرین، آنها  هامهارتبا تمرین هریک از  زمانهم ،دیگرعبارتبه ؛کردندتمرین می
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 ؛کردندتمرین و مرور می زمانهم طوربهتوانایی تطابق و سازگارشدن با شرایط جدید را نيز 

 ،شدایجاد می که شرایط جدیدی برای آزمودنی ،خصوص انتقالهری و بدر آزمون یاددا اساسبراین

( 1110هال )مگيل و  ةفرضي ةتأیيدکنندنتایج  این عملكرد بهتری نسبت به گروه مسدود داشتند.

 ،متفاوتی نياز داشته باشد یافتةتعميم حرکتیِ ةبه برنام هامهارتکند اگر تغيير در است که بيان می

و بيشتری منتهی  کند و به یادداری و انتقال بهترای بيشتری ایجاد میتداخل زمينه ،تمرینی ةبرنام

 شود.می

، (2009) و همكـاران 2زتـو (،2015همكـاران ) و 1پاولز پژوهش با نتایج پژوهشنتایج این  ،از طرفی

ميـرا  ،(2002) 5، لی و ليما(2003) نهمكارا و ، اشميت(2003)همكاران  و 4مورنا ،(2004) 3برادی

بـر به عـواملی کـه  توانمیرا  علت ناهمخوانی نتایج. (23،34،31) ناهمخوان است ،(2001) 6و تانی

توان به مرتبط با پژوهش حاضر می عوامل ترینمهم از داد کهنسبت  ند،تأثيرگذارتمرین  ييرپذیریتغ

 هـایویژگی ورددر مـمربـوط بـه یادگيرنـده اشـاره کـرد.  هایویژگیمربوط به تكليف و  هایویژگی

 از طریقکه ممكن است بخشی از مهارت طوریبه ،چون هر تكليف شرایط خاص خود را دارد تكليف

بنـابراین تكـاليف مختلـف  ،تمرین مسدود و بخش دیگر از طریق تمرین تصادفی بهتر یادگرفته شود

دگيرنـده شـامل یا هـایویژگی. عامل دیگر یعنـی در پی داشته باشدرا  یخوانمنتایج ناه مكن استم

دو  پـژوهشمتغيرهای سن، سطح تجربه، ظرفيت عقلانی و سبک یادگيری فراگير است کـه در ایـن 

و این  داشتندتفاوت  شدهاشاره هایپژوهشبا که  ندمشخص بود هاآزمودنی ةعامل سن و سطح تجرب

 د.نده باشبوهمخوانی نتایج عاملِ نا مكن استم دو عامل

یـادداری و انتقـال  اکتسـاب، تمرین تصادفی نسبت به تمرین مسدود در، جنتای بر اساس: پیام مقاله

بـه مربيـان و رو، ازایـن ؛بيشـتری دارد تـأثير هسه تا شش سـال کودکانِ ژیمناستيکِ ةپای هایمهارت

تـا حـد امكـان از  سـنی ةدر این دامنـ ورزشی ژیمناستيک ةآموزش رشت شود درن توصيه میامعلم

 .استفاده کنند هامهارتموزش این تمرینات تصادفی برای آ
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Abstract 
The aim of this study was to compare the effects of low contextual interference with 

high contextual interference on acquisition, retention and transfer of basic gymnastics 

skills in children with three to six years old. The study population included 52 children 

three to six years old enrolled in gymnastics school from which 20 children were 

selected randomly. Jumping skills (open-leg jack, closed-leg jack, pistol) balance skills 

(simple, stork, and angel) and Tumbling forward skills (closed leg, open leg, one leg) 

were displayed by experienced coach and then they participated in the pre-test. 

Performing all pre-tests were filmed and, based on total average rating of three official 

refers, the subjects respectively were replaced in two groups of low contextual 

interference and high contextual interference (n=10). The low contextual interference 

group practiced only one of the skills in each session and at the end of the session 

acquisition post-test was taken and 48 hours later at the start of the next session the post-

test of retention and transfer of last session were done and then they practiced the next 

skill. The high contextual interference group, practiced all the skills for the nine session 

in each session. At the end of the ninth session, they had acquisition post-test and 48 

hours later, the retention and transfer post tests were taken. The data was analyzed by 

MANCOVA with alpha set at 0.05. Results showed that there were significant 

differences between the two block and random practice groups in all three skills of 

balance, jumping and tumbling (P<0.05). Results approved superiority of random 

practice in gymnastic in children with ages three to six years old and emphasized the 

effect of type of skill in contextual interference. 
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