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چکیده
هدف پژوهش حاضر مقايسة اثر تداخل زمینهای کم با تداخل زمینهای زياد بر اکتساب ،يادداری و
انتقال مهارتهای پاية ژيمناستیک در کودکان سه تا شش سال بود .جامعة آماری شامل 10کودک
سه تا شش سال ثبتنامشده در مدرسة ژيمناستیک بودند که از بین آنها  01نفر بهطور تصادفی
ساده انتخاب شدند .مربی در آغاز مهارتهای پرش جک پاباز ،جک پاجفت و تپانچه ،مهارتهای
تعادلی ساده ،لکلک ،فرشته و مهارتهای غلت پاجفت ،غلت پاباز و غلت يکپا را نمايش داد و
سپس آزمودنیها در پیشآزمون اين مهارتها شرکت کردند .از اجرای تمام پیشآزمونها
فیلمبرداری شد و بر اساس مجموع میانگین امتیاز سه داور رسمی ،آزمودنیها بهترتیب رتبهبندی
و در دو گروه دهنفرة تداخل زمینهای کم و تداخل زمینهای زياد قرار گرفتند .گروه تداخل کم در
هر جلسه فقط يکی از مهارتهای را تمرين و در آخر همان جلسه ،پسآزمون اکتساب و 80
ساعت بعد در شروع جلسة بعد ،پسآزمون يادداری و انتقال مهارت جلسة قبل را اجرا و تمرين
مهارت بعدی را اجرا کردند .گروه تداخل زياد هر جلسه تمام مهارتها را برای نُه جلسه تمرين و
در پايان جلسة نهم پسآزمون اکتساب و  80ساعت بعد ،پسآزمون يادداری و انتقال را اجرا
کردند .امتیازات داوران از طريق تحلیل کوواريانس چندمتغیره در سطح  1/1 1تحلیل شد .نتايج
نشان داد در هر سه مهارت تعادل ،پرش و غلت ،بین دو گروه تمرين مسدود و تصادفی ،تفاوت
معنادار بود ( .)P<0.05نتايج ،برتری تمرين تصادفی را در دامنة سنی سه تا شش سال در
ژيمناستیک تأيید و بر تأثیر نوع مهارت در تداخل زمینهای تأکید داشت.
واژگان کلیدی :ژيمناستیک ،تداخل زمینهای ،اکتساب ،يادداری ،انتقال
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مقدمه
یكی از ویژگیهای تمرین که احتمال موفقيت را در اجرای آینده افزایش میدهد ،تغييرپذیری در
تجربيات ورزشكاران است ( .)1از ویژگیهای نظریههای یادگيریِ مهارتهای حرکتی ،تأکيد بر
سودبخشی تغييرپذیری تمرین است .تغييرپذیری در این نظریهها ،به تنوع ویژگیهای زمينهای
گفته میشود که فراگير هنگام تمرینِ مهارت تجربه میکند .اجرای موفقيتآميز یک مهارت به
مقدار تغييرپذیری تمرین بستگی دارد .طبق این نظریه ،افزایش تغييرپذیری تمرین با پارامترهای
تعينشده در طول تمرینِ حرکاتی که با برنامة حرکتیِ یكسان کنترل میشوند ،باید یادداری حرکات
و همچنين انتقال به حرکات جدید در یک طبقه حرکت مشابه را افزایش دهد .مهمتر اینكه فرضية
تغييرپذیری تمرین ،بهبود عملكرد حرکاتی را که بهطور مشخص به یک طبقه از حرکات تعلق دارند،
برآورد میکند؛ بااینحال ،فرضية پيشبينی تغييرپذیری تمرین ،زمانیکه حرکات متعلق به طبقات
مختلف تمرینی هستند ،بهبود عملكرد مشاهدهشده را برآورد نمیکند ( .)2اولين سود یادگيرندة
مهارت از تمرینی که زمينة تغييرپذیر دارد ،افزایش قابليت او برای اجرای مهارت در موقعيتهای
آینده است .معمولاً افزایش تغيير در تمرین با افزایش مقدار خطا در اجرا همراه است؛ بااینحال
شواهد نشان دادهاند خطای زیاد در اجرا ممكن است از خطای کمتر در یادگيری مهارت بهتر باشد
( .)3طرفداران نظریة سيستمهای پویا معتقدند کسب مهارت از طریق تغيير و تعدیل محدودیتها و
وادارکردن یادگيرنده برای جستجوی مداوم راهحلهای مختلف ،بهتر تسهيل میشود ( .)4در این
دیدگاه ،یادگيری مهارت بر نياز فرد به گسترش فضای ادراکی ـ حرکتی و کشف راه بهتر برای حل
مشكل درجة آزادی مهارت تأکيد دارد (.)5
یكی از مسائل مهمی که با ظهور پژوهشهای مربوط به تداخل زمينهای در یادگيری مهارتهای
حرکتی توسعه پيدا کرد ،در ارتباط با تعميمپذیری تداخل زمينهای بود .جنكينز )1191( 1ادعا کرد
که حداقل چهار مؤلفة آزمودنی ،تكاليف ،مربيان و تكليف شاخص باید قبل از تعميمپذیری در نظر
گرفته شود .جنكينز تأکيد کرد که رابطة ميان هریک از این مؤلفهها ممكن است از طریق تغيير
موارد باقیمانده تحریف یا معكوس شود ( .)6همينطور شووکيز )1119( 2تأکيد کرد که به دليل
خصوصيات شرکتکنندگان و تكليف و آزمایشهای زیاد ،مشكل است بهطور دقيق تعميمپذیری
تداخل زمينهای را در طول شرایط مختلف یادگيری تكاليف ارزیابی کرد ( .)9تأثير متغيرهای
تمرینی بر فرایند یادگيری پيچيده است؛ اما به نظر میرسد این متغيرها وابستگی زیادی به ماهيت
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تكليف و سطح تجربة فرد داشته باشند ( .)8اخيراً گواداگنولی و لی )2004( 1برخی از این
پيچيدگیها را به چهارچوب نظری تبدیل کردهاند .گواداگنولی و لی در نظریة خود پيشنهاد کردند
که پردازش شناختی در طول تمرین و سطح تجربة یادگيرنده با هم تعامل میکنند تا ميزان چالش
موجود در کوششهای تمرینی تعيين شود (.)1
از مرور نتایج حاصل از پژوهشهای گذشته نتيجهگيری میشود که مزیت شرایط تداخل زمينهای
احتمالاً به سن و جنس یادگيرنده ،نحوه و ميزان تغييرپذیریهای اعمالشده در جلسات تمرین،
آزمونهای یادداری و انتقال ،ماهيت تكليف تمرینی و سطح مهارت فراگير بستگی داشته باشد
( .)10،11هرچند نشان داده شده است که اثر تداخل زمينهای تقریباً عموميت دارد و موضوعی کلی
است ،عوامل محدودکنندهای نيز در این خصوص شناسایی شدهاند .یكی از این عوامل ،ماهيت
مهارت است؛ بهعبارتدیگر ،اثر تداخل زمينهای شامل هرگونه تغير در تكليف نمیشود .مگيل و
هال )1110( 2چنين توضيح دادند که اثر تداخل زمينهای به نوع تغييراتی که فرد در مهارت به
وجود میآورد بستگی دارد؛ احتمال ایجاد تداخل زمينهای به این بستگی دارد که آیا انواع تكاليفی
که اجرا میشود ،برنامة حرکتی تعميمیافته مشابهی دارند یا نه .مگيل و هال بر اساس تحليل نتایج
بيش از چهل آزمایش ،این فرضيه را ارائه کردند که اثر تداخل زمينهای بر یادگيری مهارت به نوع
تغييرات مهارت مربوط میشود .آنان ادعا کردند تمرین مهارتهایی که چندان مشابه نيستند ،نسبت
به مهارتهای مشابه ،منجر به کسب یادگيری بيشتری میشود .بهطورکلی پژوهشها گزارش
کردهاند که حتی اگر تغيير در پارامتر هم به جای تغيير برنامة حرکتی اتفاق افتد ،باز هم اثرات
تداخل زمينهای وجود خواهد داشت و یادگيری اتفاق میافتد ( .)3عامل محدودکنندة دیگر ،سطح
مهارت یادگيرنده است که اثر تداخل زمينهای را تحت تأثير قرار میدهد .با توجه به اینكه مشخصة
مرحلة آغازین یادگيری ،درجة بالای پردازش شناختی برای توسعة درک حرکت است ،احتمال دارد
ی ایجادشده در اثرِ شرایط تمرین تصادفی ،ذهن فراگير مبتدی را مغشوش
سطح بالای تداخل شناخت ِ
کند .به این دليل ،تمرین مسدود برای فراگيران مبتدی که در مرحلة اولية اکتساب مهارت هستند،
مزایایی دارد ( .)12،13گواداگونولی و لی معتقدند سطوح پایين تداخل برای افرادی با سطح مهارت
کم و سطوح بالای تداخل برای افرادی با سطح مهارت بيشتر مفيد است .بر اساس این الگو،
برنامههای تمرینیِ با تداخل زیاد ،برای آموزش تكليفهای ساده مناسبتر است و در مقابل ،وقتی
تكليفهای مشكلتر آموزش داده میشود ،برنامههایی ارجحيت دارند که سطوح پایينتر تداخل
زمينهای را ایجاد میکنند ( .)14پژوهشهایی وجود دارند که پيشبينی این مدل را تأیيد میکنند
1. Guadagnoli & Lee
2. Magil & Hall
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( .)15،16لندین و هبرت 1نشان دادند مزیت یادگيری ميزان متوسطی از تداخل ،ممكن است
هماندازه یا حتی بيش از آرایش تصادفی باشد ( .)13پورتر 2و همكاران نشان دادند تمرین با آرایش
تناوبی برای یادگيری ضربههای گلف در افراد مبتدی مفيد است ( .)19هبرت و همكارانش با بررسی
یادگيری ضربههای فورهند و بکهندِ تنيس برای افراد مبتدی نشان دادند عملكرد گروهی که در
نيمة اول جلسة تمرین با سطح تداخل پایين و در ادامة همان جلسه با سطوح بالاتری از تداخل و در
شرایطی شبيه مسابقه تمرین کردهاند ،بهبود یافته است ( .)12عامل دیگری که اثربخشی تداخل
زمينهای را محدود میکند ،سن است .علیرغم تعداد محدود بررسیهای انجامشده در زمينة تداخل
زمينهای و سن ،مشخص شده است که تمرین مسدود (تداخل زمينهای کم) اغلب برای کودکان
یادگيری بيشتری به همراه داشته است ( .)18،11از طرف دیگر ،شواهد مربوط به اثر تمرین مسدود
ـ تصادفی در مورد کودکان کامل ًا روشن نشده است ( .)11نتایج پژوهش پينتو زیپ 3و همكاران
نشان داد که تمرین مسدود ،بر آزمونهای یادداری و انتقالِ هر دو گروه سنی  10- 8سال و - 20
 30سال اثر مفيدی داشته است .بر اساس یافتههای این پژوهش ،تغييرپذیری تكليف و مرحلة
یادگيری ،از عوامل مهم و تعيينکنندة اثر تداخل زمينهای هستند که بر چگونگی اکتساب
مهارتهای حرکتی اثرگذارند ( .)20برخی مطالعات نتایج مثبت تمرین تصادفی را نسبت به تمرین
مسدود در مورد کودکان گزارش کردهاند ()21،22؛ درصورتیکه پژوهشهای دیگر چنين نتيجهای
را گزارش نكردهاند ( .)23،24همة این نتایج نشان میدهند بهاحتمالزیاد ،تداخل زمينهای هميشه و
برای همة موقعيتهای یادگيری مفيد نخواهد بود .مروری بر مطالعات اثر تداخل زمينهای به این
نتيجهگيری منتهی میشود که هيچ برنامهریزی تمرینی کلیای وجود ندارد که بتواند در تمام
زمينهها و برای همة افراد به کار برده شود .در حقيقت ،ضرورت دارد برای انتخاب بهترین برنامة
تمرینی ،به ویژگیهای تكليف و آزمودنی توجه شود .با توجه به عوامل اشارهشده که از
محدودیتهای تعميمپذیری اثر تداخل زمينهای هستند و با توجه به اینكه ورزش ژیمناستيک از
ورزشهای پایه محسوب میشود و ورزشكاران آن ـ به دليل پایين بودن سن قهرمانی در این رشته ـ
باید بيشترین بهرهوری و کارآمدی را در دورة آموزشی و تمرینی خود به نسبت دیگر رشتههای
ورزشی داشته باشند ،هدف پژوهش حاضر بررسی اثر دو سطح متفاوت تداخل زمينهای (کم و زیاد)
بر اکتساب ،یادداری و انتقال مهارتهای پایة ژیمناستيک کودکان سه تا شش سال نوآموز بود.
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روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع نيمهتجربی و دارای طرح پيشآزمون و پسآزمون است .جامعة آماری 52
کودک سه تا شش ساله بود که در کلاس ژیمناستيک ثبتنام کرده بودند .ازاینميان ،با توجه به
حجم نمونه در مطالعات مشابه 20 ،نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .همة کودکان در جلسة اول و
دوم پس از نمایش مهارتها به آنان ،در پيشآزمونِ مهارتهای پایة حرکات پرش (شامل پرش
تپانچه ،پرش جک پاباز و پرش جک پاجفت) ،مهارتهای پایة حرکات تعادلی (شامل حرکت تعادلی
ساده ،لکلک و فرشته) و مهارتهای پایة حرکات غلت (شامل غلت جلو پاباز ،غلت یکپا و غلت
پاجفت) شرکت کردند.
آزمونهای تعادل :ملاکهای عمومی اندازهگيری هر سه آزمون تعادلی ،حفظ تعادل در عرض سه
ثانيه بدون هيچگونه لرزش در بدن و قرارگرفتن روی پای مسلط بود؛ همچنين ،دستها باید کاملاً
باز میبود و اگر پای تكيه روی پنجه قرار میگرفت ،به دليل زیبایی حرکت ،امتياز بيشتری به فرد
اختصاص داده میشد .ملاک اندازهگيری تعادلی ایستاده که از سادهترین تعادلیها بود ،نگهداشتن
یکپا به سمت بالا بود ،بهصورتی که کف پا به سمت زمين باشد .ملاک اندازهگيری تعادلی فرشته،
نگهداشتن یکپا کامل ًا صاف به سمت عقب و بالا بود ،طوریکه هرچه پای عقب افقیتر بود ،به دليل
زیبایی حرکت ،امتياز بيشتری به فرد اختصاص مییافت .ملاک اندازهگيری تعادلی لکلک ،قراردادن
کف یک پا کنار زانو پای دیگر بود .آزمونهای پرش :ملاک عمومی اندازهگيری پرشها اینگونه است
که هرچه ارتفاع بيشتر باشد امتياز حرکت نيز بيشتر میشود؛ بهعلاوه ،هنگام اجرای حرکت ،بالاتنه
باید کاملاً صاف باشد و در هنگام فرود باید زانوها کمی خم شوند و بدون هيچگونه لرزش باشند.
ملاک اندازهگيری پرش تپانچه به این صورت است که پاها در هنگام پرش کاملاً جفت و در شكم
جمع میشوند و پنجة پاها باید به سمت پایين کشيده شده باشند؛ در ادامه ،حالت گرفتن پاها در
بغل ،بازکردن پاها و فرود انجام شود .ملاک اندازهگيری پرش جک جفت چنين است که در هنگام
پرش پاها (زانوها) کاملاً صاف ،بهصورت جفت به سمت صورت هدایت میشوند و در آخر ،بازشدن
بدن و فرود انجام میشود .ملاک اندازهگيری پرش جک پاباز نيز اینگونه است که در هنگام پرش
پاها به سمت صورت هدایت میشوند ،بهصورتی که زانوها کاملاً صاف هستند ،شبيه جک جفت؛ با
این تفاوت که پاها در هوا  180درجه از وسط باز میشوند و در آخر ،پاها جفت میشوند و فرود
انجام میگيرد .آزمونهای غلت :ابتدا پاها کاملاً جفت میشوند ،دستها از بالای سر به روی زمين
گذاشته میشوند ،کف دو دست در جلوی پنجة پاها قرار میگيرد ،زانوها کمی خم میشوند ،پشت
سر روی زمين قرار میگيرد ،بهصورتی که فاصله سر با دستها بهصورت یک مثلث متساویالاضلاع
باشد؛ سپس بدن کاملاً به حالت گرد درمیآید و غلت زده میشود که بهصورت  180درجه بدن
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حرکت میکند .ملاک اندازهگيری غلت جلوپا جفت اینگونه است که هنگام انجامدادن غلت ،بدن
کاملاً جمع میشود و زانوها کامل در شكم قرار میگيرند؛ همچنين برای بلندشدن در انتهای حرکت
باید دستها را جلوی زانوها کشيد و دست روی زمين برخورد نكند؛ همچنين نباید فاصلهای بين
زانوها باشد .ملاک اندازهگيری غلت جلو پاباز نيز بدینگونه است که زمانیکه پشت سر روی زمين
قرار میگيرد ،هنگام غلتخوردن در بالای سر پاها  180درجه باز میشوند ،سپس با پای باز ،کف
دستها روی زمين گذاشته میشوند و آزمودنی بلند میشود؛ برای زیبایی حرکت میتوان پاها را به
سمت عقب پرت کرد ،سپس پاها را در شكم جمع کرد و بلند شد .ملاک اندازهگيری غلت یکپا هم
بدین منوال است که هنگام غلتخوردن یکپا کاملاً کشيده و یکپا کاملاً در شكم جمع میشود.
برای امتيازدهی بيشتر میتوان هنگام بلندشدن از زمين از دستها کمک نگرفت .آزمونهای
مورداستفاده در این پژوهش از مهارتهای اساسی حرکات زمينی در ژیمناستيک محسوب میشوند
که از طرف فدراسيون جهانی ژیمناستيک باید در برنامة اجباری اجرایی هر ژیمناست حاضر در
مسابقات اجرا شود؛ بنابراین ،به طور حتم روایی منطقی آن به شكل صوری و محتوایی و پایای آن از
طریق تكرار آزمونها ،به دليل ارزیابی کيفی داوران ،از نظر کميتة داوران فدراسيون جهانی
ژیمناستيک تأیيد شده است .در این راستا به دليل ارزیابی کيفی داوران از آزمونها میتوان از
روشهای کيفی استاندارد و مستندسازی یا از راهاندازی بازرسی یا تصميمگيری برای بررسی روایی
استفاده کرد؛ این کار وقتی انجام میشود که دادهها ،روشها و تصميمات در حال اجرای برنامه ثبت
شوند (هومن .)1385 ،استفاده از حداقل سه داور در مسابقات و امتيازدهی آنان بهطور جداگانه و
حضور هيئت منصفه (ژوری) از ملزومات رعایت نكات ذکرشده در مورد تأیيد روایی و پایایی این
آزمونهاست .قبل از شروع تمرینات برگة رضایتنامه به والدین نمونههای انتخابشده داده شد و
والدین آنها ،رضایتنامة حضور کودکانشان را در پژوهش تكميل کردند .بهمنظور پيشگيری از
مشكلات احتمالی ،تمام نمونههای پژوهشی بيمة ورزشی شدند .به دليل حضور منظم نداشتن در
تمرینات ،درمجموع سه نفر از آزمودنیها (دو نفر از گروه تمرین تصادفی و یک نفر از گروه تمرین
مسدود) از فرایند پژوهش کنار گذاشته شدند.
از اجرای تمام حرکات آزمودنیها نوار ویدیویی تهيه و از سه داورِ با سابقة داوری در مسابقات و
دارای کارت داوری درجهیک بهطور جداگانه خواسته شد اجرای آزمودنیها را ارزیابی کنند و به آنها
امتياز دهند .پس از جمعبندی نتایج داوری سه داور ،آزمودنیها برحسب ميانگين کل امتياز
کسبشده در اجرای تمام حرکات ،مرتب شدند و بهصورت تصادفی در دو گروه جای داده شدند.
گروه اول ،گروه تمرین مسدو ِد دارای برنامة حرکتی تعميمیافتة ثابت با پارامتر ثابت ،یعنی دارای
تداخل زمينهای کم بود و گروه دوم ،گروه تمرین کاملاً تصادفی ،دارای برنامة حرکتی تعميمیافتة
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تصادفی و پارامتر تصادفی بود که بيشترین تداخل زمينهای را داشت .هر دو گروه به مدت  12هفته
تمرینات مربوط به خود را طبق برنامة تنظيمشده اجرا کردند؛ برنامة تمرینی اصلی هر دو گروه از
جلسة سوم آغاز شد .برنامة تمرینی گروه مسدود به این شكل بود که در هر جلسه فقط یكی از
مهارتها به آنان آموزش داده میشد و فقط روی همان حرکت تمرین میکردند؛ بهعبارتدیگر ،در
سه جلسة آغازینِ برنامة تمرینی ،در هر جلسه یكی از مهارتهای حرکات تعادلی فرشته ،تعادلی
لکلک و تعادلی ایستاده ،در سه جلسة بعد بهترتيب در هر جلسه یكی از حرکات پرش تپانچه ،پرش
جک پاباز و پرش جک جفت و در سه جلسة تمرینی بعدی بهترتيب در هر جلسه یكی از حرکات
غلت جلو پاجمع ،غلت جلو پاباز و غلت جلو یکپا تمرین و اجرا شد .در این گروه در انتهای هر
جلسه ،آزمون اکتساب مربوط به همان حرکت اجرا شد و آزمونهای یادداری و انتقال در شروع
جلسة بعدی تمرین از آزمودنیها به عمل آمد .در این گروه در هر جلسه هر یک از حرکات در سه
ست با  12تكرار در هر ست اجرا شد که بين هر سه حرکت  30ثانيه و بين هر ست یک دقيقه
استراحت وجود داشت.
برنامة تمرینی گروه تصادفی از جلسة سوم تا یازدهم هر جلسه شامل چهار ست انجام حرکات بود
که هر ست از  12حرکت ،شامل انواع پرشها ،تعادلیها و غلتها بهصورت کاملاً تصادفی تشكيل
شده بود؛ طوریکه مهارتهای قبلی (پرش ،تعادلی و غلت) هيچگاه دو بار پشتسرهم تكرار
نمیشدند .در این گروه در هر ست پس از هر سه حرکت پرش ،تعادل و غلت 30 ،ثانيه استراحت
وجود داشت و در ادامه سه حرکت بعدی غلت ،پرش و تعادل و  30ثانيه استراحت در نظر گرفته
میشد تا  12حرکت ست کامل شود .درنهایت ،در هر ست از هریک از انواع مهارتهای پرش،
تعادلی و غلت ،سه حرکت انجام میشد و ست به پایان میرسيد .بين هر ست یک دقيقه استراحت
وجود داشت و ست بعدی همانند ست اول آغاز میشد .درمجموع ،هر جلسه چهار ست داشت که
شامل نُه تكرار بود و آزمودنیهای این گروه  36تكرار در هر جلسه داشتند که با تعداد تكرارهای
گروه مسدود در هر جلسه یكسان بود و در هر جلسه تمامی حرکات موردنظر برای آموزش
مهارتهای پایة ژیمناستيک با آزمودنیها تمرین میشد .آزمون اکتساب این گروه ،در جلسة یازدهم
بلافاصله بعد از تمرین گرفته شد و آزمونهای یادداری و انتقال در جلسة دوازدهم برگزار شد .در هر
دو گرو ِه تمرین مسدود و تصادفی ،آزمون اکتساب بلافاصله بعد از تمرین و آزمونهای یادداری و
انتقال  48ساعت بعد اجرا شد .برای انجام آزمون یادداری و انتقال ،بهمنظور پيشگيری از افت گرم
شدن ،آزمودنیها هر حرکت را دو بار مرور کردند .آزمون انتقالِ هر دو گرو ِه تمرین مسدود و
تصادفی نيز در سمت دیگر تشک ،یعنی سمتی که آزمودنیها در آن قسمت تمرین انجام نمیدادند،
اجرا شد .تمام جلسات آموزشی و تمرینی مهارتهای موردنظر را پژوهشگر و دستياران او که کارت
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مربيگری ژیمناستيک و سابقة ورزشی در این رشته را داشتند ،اداره و مدیریت کردند .برنامههای هر
دو گروه ،سه روز تمرین در هفته بود که گروه تمرین مسدود روزهای زوج و گروه تمرین تصادفی
روزهای فرد به تمرین پرداختند و هر جلسة تمرینی یک ساعت ادامه داشت .به دليل حضور منظم
نداشتن در تمرینات ،یک نفر از گروه تمرین مسدود و دو نفر از گروه تمرین تصادفی کنار گذاشته
شدند .برای ارزیابی پسآزمون مهارتهای ژیمناستيک کودکان ،از تمام حرکات آزمودنیها در
آزمونهای اکتساب ،یادداری و انتقال فيلمبرداری و اجرای آنان ضبط شد و بهطور جداگانه در
اختيار سه داوری که پيشآزمونها را امتيازگذاری کرده بودند قرار گرفت و امتياز هر آزمودنی در
هریک از آزمونهای اکتساب ،یادداری و انتقالِ هر مهارت مشخص و ثبت شد .بهمنظور
تجزیهوتحليل دادهها از روش آمار توصيفی ازجمله ميانگين و انحراف استاندارد و در بخش
استنباطی از روش تحليل کوواریانس چند متغيره 1در سطح معناداری  0/05استفاده شد .دادهها از
طریق نرمافزار اسپیاساس نسخة  11تحليل شدند.
نتایج
آمار توصيفی سن آزمودنیها در جدول شمارة یک آورده شده است.
جدول  -3میانگین و انحراف استاندارد سن آزمونیهای گروه تمرين مسدود و تصادفی
گروه تمرينی
مسدود
تصادفی

تعداد
1
8

دختر
5
4

پسر
4
4

میانگین سن
4/11
4

انحراف استاندار
0/11
0/90

آمار توصيفی شامل ميانگين و انحراف استاندارد امتيازات کسبشدة هریک از مهارتهای پایة
ژیمناستيک شامل غلت ،تعادل و پرش کودکان در دو گروه تمرین مسدود و تصادفی در مراحل
اکتساب ،یادداری ،انتقال و پيشآزمون در جدول شمارة دو آورده شده است.
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جدول  -0آمار توصیفی امتیاز سه مهارت غلت ،تعادل و پرش در دو گروه تمرين مسدود و تصادفی در
مراحل اکتساب ،يادداری ،انتقال و پیشآزمون
مهارت

آزمون
اکتساب
یادداری

غلت
انتقال
پيشآزمون
اکتساب
یادداری
تعادل
انتقال
پيشآزمون
اکتساب
یادداری
پرش
انتقال
پيشآزمون

گروه

تعداد

مسدود
تصادفی
مسدود
تصادفی
مسدود
تصادفی
مسدود
تصادفی
مسدود
تصادفی
مسدود
تصادفی
مسدود
تصادفی
مسدود
تصادفی
مسدود
تصادفی
مسدود
تصادفی
مسدود
تصادفی
مسدود
تصادفی

1
8
1
8
1
8
1
8
1
8
1
8
1
8
1
8
1
8
1
8
1
8
1
8

میانگین
4/14
4/01
3/82
4/66
3/81
4/01
3/09
2/48
4/35
5/11
3/82
4/66
3/12
4/14
3/11
3/13
3/99
4/34
3/55
4/02
3/51
4/19
2/80
2/68

انحراف استاندار
1
0/11
0/12
0/19
0/16
0/18
1/11
0/80
0/13
0/14
0/12
0/19
0/83
0/11
0/91
0/40
0/51
0/66
0/49
0/61
0/31
0/48
0/94
0/25

بهمنظور انجام تحليل استنباطی از تحليل واریانس چندمتغيره استفاده شد .قبل از انجام تحليل،
پيشفرضهای آن ازجمله برابری ماتریس کواریانس متغيرهای وابسته ،از طریق آزمون باکس تأیيد
شد ()P>0.05؛ همچنين ،همبستگی های لازم بين متغيرهای وابسته از طریق آزمون کرویت بارتلت
تأیيد شد ( .)P> 0.05درنهایت ،همگنی واریانسها از طریق آزمون لوین تأیيد شد (.)P> 0.05
نتایج آزمون تحليل واریانس چندمتغيره در جدول شمارة سه آورده شده است.
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جدول -1نتايج آزمون تحلیل واريانس چندمتغیرة مهارتهای سهگانه در دو گروه تمرين مسدود و تصادفی
نوع مهارت

 Fلامبدای ويلکز

معناداری

ضريب اتا

غلت
تعادل
پرش

3/660
9/304
8/052

0/044
0/005
0/003

0/498
0/646
0/668

همانگونه که از نتایج مشخص است ،هر سه مهارت غلت ،تعادل و پرش بين دو گروه تمرین مسدود
و تصادفی تفاوت معناداری دارند ( .)P>0.05برای مشخصشدن دقيقتر تفاوت هریک از مهارتهای
سهگانة غلت ،تعادل و پرش بين دو گروه تمرین مسدود و تصادفی از آزمون تحليل واریانس استفاده
شد که نتایج آن در جدول چهار آورده شده است.
جدول  -8نتايج آزمون تحلیل واريانس بینگروهی مراحل اکتساب ،يادداری و انتقال سه مهارت پاية
ژيمناستیک بین دو گروه تمرين مسدود و تصادفی
نوع مهارت
غلت

تعادل

پرش

آزمون

درجة آزادی

اکتساب
یادداری
انتقال
اکتساب
یادداری
انتقال
اکتساب
یادداری
انتقال

1
1
1
1
1
1
1
1
1

F
1/603
5/819
3/995
4/418
5/512
8/953
5/021
3/850
10/55

معناداری

ضريب اتا

0/226
0/030
0/092
0/054
0/033
0/010
0/042
0/090
0/006

0/103
0/214
0/212
0/240
0/258
0/385
0/264
0/216
0/430

همچنانکه نتایج جدول چهار نشان میدهد ،مهارت غلت فقط در مرحلة یادداری بين دو گروه
تمرین مسدود و تصادفی تفاوت معناداری داشت ( )P> 0.05و در مراحل اکتساب و انتقال تفاوت
معناداری بين دو گروه وجود نداشت .مهارت تعادل در مرحلة اکتساب تفاوت معناداری بين دو گروه
نداشت ولی در مراحل یادداری و انتقال تفاوت معناداری بين دو گروه مشاهده شد (.)P> 0.05
مهارت پرش در مرحلة یادداری بين دو گروه تمرینی تفاوت معناداری نداشت ولی در مراحل
اکتساب و انتقال بين دو گروه تمرین مسدود و تصادفی تفاوت معناداری وجود داشت (.)P> 0.05
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بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوهش بررسی تأثير تداخل زمينهای در اکتساب ،یادداری و انتقال مهارتهای پایة
ژیمناستيک کودکان نوآموز سه تا شش سال بود .نتایج نشان داد هر سه مهارت غلت ،تعادل و پرش
بين دو گروه تمرین مسدود و تصادفی تفاوت معناداری داشتند .اکتساب و انتقال مهارت غلت بين
دو گروه تمرین مسدود و تصادفی تفاوت معناداری نداشت و ميانگين اکتساب گروه تمرین مسدود
بالاتر از گروه تصادفی بود؛ ولی در آزمون انتقال ميانگين گروه تصادفی بالاتر از گروه مسدود بود.
آزمون یادداری مهارت غلت بين دو گروه تمرین مسدود و تصادفی معنادار و ميانگين بالاتر مربوط به
گروه تمرین تصادفی بود .تفاوت مهارت تعادل در آزمون اکتساب بين دو گروه تمرین مسدود و
تصادفی معنادار نبود و ميانگين گروه تصادفی از گروه مسدود بالاتر بود .آزمونهای یادداری و انتقال
مهارت تعادل بين دو گروه تمرین مسدود و تصادفی تفاوت معناداری داشت و در هر آزمون ميانگين
گروه تصادفی بالاتر از گروه تمرین مسدود بود .مهارت پرش در آزمونهای اکتساب و انتقال بين دو
گروه تفاوت معناداری داشت و ميانگين گروه تمرین تصادفی در هر دو آزمون بالاتر از گروه مسدود
بود .آزمون یادداری مهارت پرش بين دو گروه تفاوت معناداری نداشت و ميانگين گروه تصادفی
بالاتر از گروه مسدود بود .در تمام نتایج بهدستآمده برتری با گروه تمرین تصادفی بود ،بهجز مرحلة
اکتساب مهارت غلت که ميانگين گروه تمرین مسدود بالاتر از گروه تصادفی بود .همانگونه که نتایج
نشان میدهد یكی از عوامل تعيينکننده در تداخل زمينهای اثر ،ماهيت مهارت است؛ بهطوریکه
هریک از مهارتهای غلت ،تعادل و پرش به شكل متفاوت از دیگری تحت تأثير قرار گرفتهاند .آنچه
در نتایج بيشترین همخوانی را با نتایج پژوهشهای قبلی داشت ،بالاتربودن ميانگين اکتساب مهارت
غلت گروه مسدود نسبت به گروه تصادفی بود و آنچه بيشترین ناهمخوانی را با نتایج پژوهشهای
قبلی داشت ،بالاتربودن ميانگين اکتساب مهارت پرش گروه تصادفی نسبت به گروه مسدود بود .در
بين سه مهارت غلت ،تعادل و پرش ،مهارت غلت به نسبت دو مهارت دیگر کمتر تحت تأثير اثر
تداخل زمينهای قرار گرفت .این نتيجه احتمالاً به دامنة سنی کم کودکان (سه تا شش سال) مربوط
باشد .در این سن کودکان تجربيات کمتری در غلتزدن نسبت به دو مهارت تعادل و پرش داشتهاند
و بهتبع این موضوع اثر تداخل زمينهای بر این مهارت کمتر بوده است .این موضوع با توجه به نتایج
ضریب اتا در جدول شمارة چهار ـ که نشان میدهد مهارت غلت نسبت به مهارت تعادل و پرش
درصد کمتری از واریانس کل ( )49/8تفاوت بين دو گروه تمرین مسدود و تصادفی را تبيين میکند
ـ تأیيد میشود .همچنين بر اساس ضرایب اتا مهارت تعادل با  64/6درصد و مهارت پرش با 8/66
درصد نسبت به مهارت غلت ،بيشتر تحت تأثير تداخل زمينهای قرار گرفته است .بهعبارتدیگر،
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بهترتيب مهارتهای پرش ،تعادل و غلت بيشترین درصد واریانس کل تفاوت بين دو گروه تمرین
مسدود و تصادفی را تبيين و بهترتيب از عوامل اصلی تفاوت بين دو گروه محسوب میشوند.
نتایج مرحلة یادداری و انتقال این پژوهش با پژوهش پسند و همكاران ( ،)2016سائمی و همكاران
( ،)2012کلخوران و شریعتی ( ،)2012پرتر 1و سائمی ( ،)2010گراندرا 2و همكاران ( ،)2008پرتر
( ،)2008شيا 3و همكاران ( ،)2006گراندرا و همكاران ( )2003و اشميت )2002( 4همخوانی دارد
(.)25-33
نتایج فوق بر اساس فرضيههایی که برای توجيه اثر تداخل زمينهای ارائه شدهاند ،قابلتوضيح
هستند .بر اساس فرضية بسط ،در تداخل زمينهای شناسایی مشابهتها و تفاوتها بين تكاليف
آموختهشده تسهيل میشود و درنتيجه بازنمایی هر تكليف پس از تمرین تصادفی به دليل
غيرتكراریبودن نسبت به تمرین مسدود ،بيشتر در ذهن میماند و به خاطر آورده میشود .با توجه
به اینكه در پژوهش حاضر ،گروه تمرین تصادفی هر سه مهارت متفاوتِ غلت ،پرش و تعادل را در هر
جلسه بهصورت غيرتكراری اجرا میکرد ،که هریک از این مهارتها برنامة حرکتی متفاوتی نياز
داشت ،تداخل زمينهای ایجادشده در گروه تصادفی زیاد بود؛ بنابراین ،در آزمودنیهای گروه تصادفی
شناسایی شباهتها و تفاوتهای مهارتها تسهيل شدهاند و در آزمونهای یادداری و انتقال بازنمایی
ذهنی بيشتری نسبت به گروه تمرین مسدود داشتهاند که منجر به تفاوت معنادار بين دو گروه شده
است .بر اساس فرضية بازسازی مجدد (فراموشی یا بازسازی طرح عمل) طرح عملِ یک تكليفِ
مشخص ،از طریق تلاشهای مداخلهگر در برنامة تمرینی تصادفی ،فراموش میشود و یادگيرنده
مجبور است فرایند بازسازی گستردهتری را برای ایجاد دوبارة طرح عمل برای اجراهای بعدی به کار
گيرد؛ درصورتیکه در تمرین مسدود ،فرصت اندکی برای فراموشی وجود دارد و طرح اجراشده که
در حافظة کاری قرار دارد ،مجدداً به کار گرفته و اجرا میشود .در این پژوهش ،گروه تصادفی مجبور
بود در هر بار اجرای مهارت ،برنامه حرکتی خاصی را که با برنامة حرکتی قبل و بعد از خودش کاملاً
متفاوت بود بازسازی کند که این موضوع بيشترین امكان ایجاد فراموشی را برای آنان فراهم آورده
است که درنهایت باعث تفاوت معنادار آزمون یادداری مهارتهای تعادل و غلت و آزمون انتقال
مهارتهای تعادل و پرش بين گروه تصادفی و مسدود شده است .از طرف دیگر ،از مزایای
آزمودنیهای گروه تصادفی این بود که قابليت خود را برای اجرای مهارتها در موقعيتهای مختلف
تمرین میکردند؛ بهعبارتدیگر ،همزمان با تمرین هریک از مهارتها با تغييرپذیری تمرین ،آنها
1. Porter
2. Grandra
3. Shea
4. Smith
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توانایی تطابق و سازگارشدن با شرایط جدید را نيز بهطور همزمان تمرین و مرور میکردند؛
برایناساس در آزمون یادداری و بهخصوص انتقال ،که شرایط جدیدی برای آزمودنی ایجاد میشد،
عملكرد بهتری نسبت به گروه مسدود داشتند .این نتایج تأیيدکنندة فرضية مگيل و هال ()1110
است که بيان میکند اگر تغيير در مهارتها به برنامة حرکتیِ تعميمیافتة متفاوتی نياز داشته باشد،
برنامة تمرینی ،تداخل زمينهای بيشتری ایجاد میکند و به یادداری و انتقال بهتر و بيشتری منتهی
میشود.
از طرفی ،نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش پاولز 1و همكـاران ( ،)2015زتـو 2و همكـاران (،)2009
برادی ،)2004( 3مورنا 4و همكاران ( ،)2003اشميت و همكاران ( ،)2003لی و ليما ،)2002( 5ميـرا
و تانی ،)2001( 6ناهمخوان است ( .)31،34،23علت ناهمخوانی نتایج را میتوان به عـواملی کـه بـر
تغييرپذیری تمرین تأثيرگذارند ،نسبت داد که از مهمترین عوامل مرتبط با پژوهش حاضر میتوان به
ویژگیهای مربوط به تكليف و ویژگیهای مربـوط بـه یادگيرنـده اشـاره کـرد .در مـورد ویژگیهـای
تكليف چون هر تكليف شرایط خاص خود را دارد ،بهطوریکه ممكن است بخشی از مهارت از طریق
تمرین مسدود و بخش دیگر از طریق تمرین تصادفی بهتر یادگرفته شود ،بنـابراین تكـاليف مختلـف
ممكن است نتایج ناهمخوانی را در پی داشته باشد .عامل دیگر یعنـی ویژگیهـای یادگيرنـده شـامل
متغيرهای سن ،سطح تجربه ،ظرفيت عقلانی و سبک یادگيری فراگير است کـه در ایـن پـژوهش دو
عامل سن و سطح تجربة آزمودنیها مشخص بودند که با پژوهشهای اشارهشده تفاوت داشتند و این
دو عامل ممكن است عاملِ ناهمخوانی نتایج بوده باشند.
پیام مقاله :بر اساس نتایج ،تمرین تصادفی نسبت به تمرین مسدود در اکتسـاب ،یـادداری و انتقـال
مهارتهای پایة ژیمناستيکِ کودکانِ سه تا شش سـاله تـأثير بيشـتری دارد؛ ازایـنرو ،بـه مربيـان و
معلمان توصيه میشود در آموزش رشتة ورزشی ژیمناستيک در این دامنـة سـنی تـا حـد امكـان از
تمرینات تصادفی برای آموزش این مهارتها استفاده کنند.
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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 posttest 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.

Keywords: Gymnastics, Contextual Interference, Acquisition, Retention, Transfer

* Corresponding Author

Email: Shafizadeh_110@yahoo.com

