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Abstract 
The aim of this study was to investigate the effect of contextual interference in implicit 

and explicit condition on the coordination and motor function in slow-learning children. 

For this purpose, 60 slow-learning children with a mean age of 12.28 ±0.80 years were 

selected in available. After obtaining the terms of entry and consent, based on the pretest 

scores they were divided into four groups (explicit practice without interference, explicit 

practice with interference, implicit practice without interference, implicit practice with 

interference). IQ was measured using Wechsler's Intelligence Test, fourth edition, 

bimanual coordination by the Vienna test and performance with a rotatory follow-up 

device.  Then, the four-session training (four blocks-nine attempts per session) was 

performed with a pursuit rotatory in their special training sessions. After four sessions of 

training, the participants of the group were again measured in the above variables and the 

results were recorded as a post-test. For analysis of data, outcomes of the groups were 

analyzed by mixed analysis of variance 2(learning type)× 2(practice conditions) at post-

test and retention stages at a significant level (p≤0.05). The results show that there is no 
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difference between implicit and explicit learning in the acquisition and retention test (p 

<0.05). There is no difference between implicit and explicit learning in acquiring motor 

function (p <0.05). But in retention of motor performance, the difference between implicit 

and explicit learning was significant (p <0.05) and implicit learning showed better 

performance.  In general, it can be said that in slow-learning children, the situation with 

the interaction of the implicit learning background leads to better memorization . 

 

Keywords: Contextual Interference, Implicit Learning, Explicit Learning, Motor 

Performance, Borderline Children. 

 

Extended Abstract  

Background and Purpose 
Much research in the field of motor learning has always sought to discover better 

ways to help learn skills (1). Learning methods that involve conscious effort to 

organize the task, to direct the memory search for information about the task and 

conscious effort related to the structure of the task are called explicit learning (2). 

In contrast, implicit learning is almost independent of working memory, and 

therefore a large part of the sources of attention remains intact, and under difficult 

decision-making conditions, one can process information without disturbing the 

movement function in working memory (3). Interference and non-interference 

training conditions as well as explicit and implicit learning both play a prominent 

role in working memory participation in learning. Therefore, the purpose of this 

study was to investigate the effect of contextual interference in implicit and 

explicit condition on the coordination and motor function in slow-learning 

children . 

 

Materials and Methods 
The present study is quasi-experimental. To achieve the research objectives, 60 

boys with slow-learning and with a mean age of 12.82. 0.80 years, were selected 

by convenience sampling. Based on the pre-test scores, the subjects were 

homogenized and randomly divided into four groups (explicit and implicit 

training without interference, explicit and implicit training with interference). The 

fourth version of the Wechsler IQ test was used to assess children's IQ. Validity 

and reliability of this test in Iran, high reliability and validity coefficients have 

been reported and have been used in previous research (4, 5). At first, the 

participants had motor coordination by the Vienna two-handed coordination test 

and a pre-test of motor performance with a rotating tracking device. During the 

training period, four sessions (with four blocks of nine attempts per session) were 

performed with the rotating tracking device and the Vienna two-handed 

coordination test. The non-interference training group practiced the three patterns 

of circle, square, and triangle on a rotating tracking device in a blocked method. 
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The explicit training group randomly performed the super-training pattern by 

interfering with the training. The non-interference implicit practice group also 

practiced three circular, square, and triangle pattern patterns on a rotating tracking 

device, along with a secondary cognitive task including remembering the number 

of times an alphabet was played. The group of implicit exercises with interference 

also randomly practiced three patterns of square, triangle, and circle and 

performed the desired secondary task and at the end of the block recounted it. 

After four sessions of training, the acquisition test (post-test) of coordination and 

motor performance was similar to the pre-test of all groups. Also, after 48 hours 

of non-training, the retention test was performed to measure the level of 

sustainable learning in children by the Vienna bimanual coordination test and the 

rotating follow-up test . 

 

Result 
The results of repeated analysis of variance test with intergroup factor 2 (type of 

learning) * 2 (training conditions) showed that the main effect of the steps was 

significant in the coordination test (F (1,58) = 55/368, P =0/0001, η = 0/864). The 

interaction of stages and groups was significant (F (1,58) = 15/503, P =0/001), but 

the main effect of the groups was not significant (F (1,58) = 0/711, P =0/403). The 

results of repeated measures analysis of variance with intergroup factor 2 (group-

with and without interference) * 3 (test stage) showed that the main effect of the 

steps was significant in the motor function test (F (1,58) = 49/460, P=0/0001). The 

interaction of stages and groups was not significant (F (1,58) = 49/460, P=0/134). 

The main effect of the groups was also significant (F (1,58) = 7/486, P=0/008). 

The results of repeated analysis of variance test with intergroup factor 2 (explicit 

and implicit group-learning) * 3 (test stage) showed that the main effect of the 

steps in the motor function test (F (1,58) = 79/318, P =0/0001) and the interaction 

of stages and groups were significant (F (1,58) = 5/578, P =0/022). However, the 

main effect of the groups was not significant (F (1,58) = 0/711, P =0/403). 
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Partial 

Eta 

squared 

 

Sig 

 

F 

Average 

squares 

Degrees 

of 

freedom 

 

RMSE 
 

 

Test 
 

0/005 0/599 0/285 2/792 1 2/792 Interference 

Acquisition 

Motor 

coordination 

0/009 0/483 0/499 4/877 1 4/877 Learning 

0/001 0/843 0/039 0/385 1 0/385 
Interference* 

Learning 

   9/966 58 558/091 Error 

0/005 0/590 0/294 2/792 1 2/792 Interference 

Retention 

0/009 0/477 0/513 4/876 1 4/876 Learning 

0/001 0/841 0/040 0/385 1 0/385 
Interference* 

Learning 
   9/508 58 532/466 Error 

0/169 0/001 11/357 7/28 1 7/28 Interference 

 

Acquisition 

Motor 
performance 

0/020 0/294 1/122 0/720 1 0/720 Learning 

0/004 0/639 0/222 0/143 1 0/143 
Interference* 

Learning 

   0/641 58 35/909 Error 
0/347 0/001 29/735 18/601 1 18/601 Interference 

Retention 

0/306 0/001 24/739 15/476 1 15/476 Learning 

0/045 0/109 2/655 1/661 1 1/661 
Interference* 

Learning 

   0/626 58 35/032 Error 

 

Conclusion 
Conclusion: In summary, the results of research on explicit and implicit learning 

show that in slow-learning children, explicit and implicit (almost dependent on 

working memory) motor skills can be learned (almost without dependence on 

working memory) because these children may have working memory problems. 

They are not affected by explicit and implicit learning without background 

interference, but they benefit more from implicit learning in situations with high 

background interference. Thus, although explicit learning can be effective in late 

learners because working memory in these children is weaker than normal people, 

if slow-learning children have obvious problems in learning or fatigue and 

boredom, it can be used an implicit learning method in which working memory is 

less involved and can be useful for these children . 
 

Keywords: Contextual Interference, Implicit Learning, Explicit Learning, Motor 

Performance, Borderline Children. 
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 مقالة پژوهشی

کودکان    یحرکت یادگيري برپنهان  و آشکار طیدر شرا  ايزمينهتداخل   ر يتاث

 1رآموز ید

،  4، شهرزاد بروجردي طهماسبی3عامري، الهه عرب 2، مهدي شهبازي1حيدر مهرابی

 5زادهحسام رمضان 

 ی رفتار حرکت  یدکتر  یالبرز ، دانشگاه تهران ، دانشجو   سیرددانشجوی دکتری، پ .  1

)نویسنده   دانشگاه تهران یو علوم ورزش یبدن تیدانشکده ترب یورزش یو روان شناس  یرفتار حرکت اریدانش. 2

 مسئول( 

 ن دانشگاه تهرا  یو علوم ورزش  یبدن  تیدانشکده ترب  یورزش  یو روان شناس  یرفتار حرکت  اریدانش  .4،  3

  دانشگاه دامغان  یرفتار حرکت  اریاستاد.  5
  

 22/08/1397تاریخ پذیرش:                                25/03/1397اریخ دریافت: ت
 

 چکيده 

  حرکتی   عملکرد  و   هماهنگی  بر  پنهان  و  آشکار  شرایط  در  ایزمینه  تداخل  تاثیر  حاضر بررسی  تحقیق  هدف

  در   صورتبه  سال82/12±80/0سنی  میانگین  با  ،   دیرآموز  کودک  60  ، منظور  این  به  .است  دیرآموز  کودکان

  همگن   طوربه  آزمونپیش   نمرات  اساس  بر   نامهرضایت   و  تحقیق  به  ورود  شرایط  کسب  از  پس   و  انتخاب  دسترس

  پنهان  تمرین تداخل و بدون پنهان تمرین تداخل، با  آشکار تمرین تداخل،  بدون تمرین آشکار) در چهار گروه

 آزمون  توسط  حرکتی  هماهنگی  چهارم،   نسخه  وکسلر  هوش  آزمون  با  هوشی  ضریب.  شدند  تقسیم(  تداخلبا

-   چهار جلسه  تمرین  دوره  سپس.  شد  سنجیده  چرخان  پیگردی  دستگاه  با  عملکرد  و  وینا  دستیدو  هماهنگی

 خود  یهاگروه   ویژه   تمرین  در  را  چرخان  پیگردی  دستگاه  با   تمرین  -جلسه  هر  در  کوششی  چهار بلوک نه  با

 گیری اندازه  مورد  فوق  متغیرهای  در  هاگروه  کنندگانشرکت  مجدداً  تمرین،   چهار جلسه  از  پس.  کردند  اجرا

  تحلیل   آزمون  از  هاگروه  یادگیری  بین  هاداده  تحلیل  برای.  شد  ثبت  آزمونپس  عنوانبه   آن  نتایج  و  گرفتند  قرار

  داری معنی  سطح  در   یادداری   و  آزمونپس  مراحل   در(  تمرین  شرایط )  2( * یادگیری  نوع )  2  مرکب  واریانس

(0/05≥P  )تفاوتی   یادداری  و  اکتساب  آزمون  دو  هر  در  دستیدو  هماهنگی  متغیر  در  داد   نشان  نتایج.  شد  انجام 

  تفاوتی  اکتساب  آزمون در  حرکتی عملکرد در همچنین(. P>0/05) ندارد  وجود پنهان  و آشکار یادگیری بین

 با  گروه  حرکتی  عملکرد  اکتساب،  آزمون  در  همچنین  (.P>0/05)  نشد   مشاهده  پنهان  و  آشکار   یادگیری  بین

  یادداری   آزمون  در  اما (.  P<0/05)  بود  بهتر  تداخل  بدون  گروه  حرکتی  عملکرد  یادداری  در  و  بهتر  ، تداخل
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 پنهان  یادگیری  هایگروه  در  افراد  و (  P<0/05)  شد  مشاهده  پنهان  و  آشکار  یادگیری  بین  داریمعنی  تفاوت

و   ایزمینهتوان گفت تمرین کودکان دیرآموز در شرایط با تداخل  می  دادند.  نشان  را   بیشتری  عملکرد  بهبود

 شود.یادگیری پنهان به یادداری بهتری منجر می
 

 یادگیری پنهان، یادگیری آشکار، عملکرد حرکتی، کودکان دیرآموز.ای، تداخل زمینه کليدی:گانواژ

 

 مقدمه 
همواره بوده و    ی بدنتیورزش و معلمان ترب  انیکار مرب  نیتریاصلهمواره    ی حرکت  یهاآموزش مهارت 

 یریادگیکمک به    یبهتر برا  یهادنبال کشف روشبه   یحرکت  یِریادگی  طهیدر ح  یاریبس  پژوهشگران

بودهمهارت تکل  ی سازمانده »  یبرا  ارانهیکه شامل تالش هوش  یآموزش  وه یش  .( 1)  اند ها    ،«فیانجام 

ساختار مرتبط با    ارانهیتالش هوش»و    «فیاطالعات مربوط به تکل  یحافظه برا   یجهت دادن جستجو»

از دانش  استفاده    داردنشان از آن    یقیتحق  یهاافتهی  ی برخ  .( 2)  ندیگویم  1آشکار   یریادگیرا    «فیتکل

 . (4, 3) ستیموثر ن آنچنانمهارت،  یآشکار در کنترل آگاهانه حرکات در طول اجرا

و  سول،مک و  کر  کرد2001)  2دنی مسترز،  که  اه( مشخص  با    یر یادگی ند    توجه،  ازین  کاهشپنهان، 

زدارد  همراه  به  کنندهاجرا   یبرا  یپرتحواس   هنگام  را  یبهتر  عملکرد را    رای.  آشکار  روتوجه   ی از 

  کند یعمل م   3ی مستقل از حافظه کارتقریباً پنهان    یریادگی  .(5)  سازدیمنحرف م یمهارت یهابخش

بنابرا بزرگ  نیو  توجه  یبخش  منابع  باق  ،از  نخورده  شرا  ماندیم   یدست  تحت  دشوار  طیو   ی با 

پردازش کند.   یدر حافظه کاراطالعات را بدون اختالل با عملکرد حرکت    تواندیفرد م  ،یریگمیتصم

  این   در  کاهش  گونه  هر  و  دارد  نیاز  کاری  حافظه  از  مشخصی  حد  به  نیز  پنهان  شیوه  به  یادگیری  اگرچه

آشکار به سبب   یریادگیدر    کهیدر حال.  (6شود )  می  منجر  یادگیری  و  اجرا  انی ناگه  افت  به  مقدار،

با عملکرد    ده یچیپ   یهایریگمیتصم  یپردازش اطالعات براو اشغال منابع،    یکاربه حافظه  یوابستگ

 عنوان   به  و   بوده   ترسریع  پنهان   پردازش  آشکار،   پردازش  با   مقایسه  در.  شودمواجه میاختالل  با  مهارت  

  شودمی  سازماندهی  رود،   کاربه  آگاهانه  تفکر  بدون  تواند می  که  پیچیده   شده   فرآیندسازی   دانش   یک

(7). 

 
1. Explicit Learning 

2. Maxwell, Masters, Kerr, & Weedon 

3. Implicit Working Memory 
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است که به صورت تداخل در اجرا و     1ای زمینهتداخل    ،یحرکت  یر یادگی عوامل اثرگذار بر    گرید  از

(  1979)  2بتیگ.  (8)شده است    ف یها تعرمهارت  ریمهارت در کنار سا  کیواسطه انجام  به    یریادگی

 یک  در  تکلیف  چند  تمرین  از  که  ه استبرد  بکار  تداخلی  نامگذاری  برای  را  ایزمینه   تداخل  یواژه

  اکتساب  مرحله  در  زیاد  ایزمینه   تداخل  چند  هر   که  کرد  اعالم  بتیگ.  آیدمی  بوجود  تمرینی  موقعیت

  انجامد  می   بهتری  انتقال  و  یادداری  اجرای  به  زیاد  ایزمینه   تداخل  اما   شود،  می  اجرا  تضعیف  موجب

(9) .   

اثر تداخل    قاتیتحق  یبررس  قات یتحق  ن یدهد که اکثر اینشان م   ایزمینه انجام شده در خصوص 

آشکار حافظه   یریادگیدر  .  (10،11،12،13،14)  است  آشکار انجام شده  یریادگی   طیشراتاکنون در  

که حافظه   یطیتوانند در شراینشان داده است که افراد م  قاتیتحق  یبرخ  جینتا  اما  ؛فعال است  یکار

 بیاموزند مهارت را    ،بدون توجه به آنچه در حال آموختن است  -پنهان  یریادگی-  ستیفعال ن  یکار

را اشغال    یحافظه کار  تیهمراه است تا ظرف  هیثانو  فیتکل  کیبا    معموالًپنهان    وهی. ش(15,  6,  6)

را   ایزمینه در تداخل    اریپردازش هوش  جهیو در نت  یفوق نقش حافظه کار  اتیفرض  نکهیا  با.  (6)کند

 ای زمینه ر تداخل  د  هیتوج   یبرا  اری( معتقد است که پردازش هش1997)  3اوزاکا   ولی داند،  یموثر م

 (. (6)  باشد ) به نقل از لیدر آن دخ زین اریناهش  یندهایاست فراو ممکن  رسدیبه نظر نم یکاف 

که کاهش    دهدیتداخل بر کودکان اندک است، اما مطالعات انجام گرفته نشان م  نهیدر زم  مطالعات

بدون    یحرکت  ی هامهارت  یریادگی   و ،  (17)دارد    تیاهم  اریکودکان بس  یبرا  یحافظه کار  یریدرگ

بلند    یهایمنددممکن است سو  -پنهان  یحرکت  یریادگیمثال،    یبرا-  یبه حافظه کار  ادیز  یاتکا

باشد    یعملکردها  یبرا  ی مدت داشته   مسترز   و  کاپیو  مکسول،  تحقیق  نتایج .  (5،7،18،19)ماهرانه 

 برای  است  ممکن  پنهان  یادگیری  که  داد  نشان  (2015)  همکاران  و   آبادینجف  ایزدی  و(  2017)

  کودکان  که  داد  نشان  همچنین  اتتحقیق  این  هاییافته.  باشد   مفید  پایین  حرکتی  توانایی   با   کودکان

کودکان  (.  20،24)  ببرند  بهره   نیز(  پرخطا)  آشکار  یادگیری  از  است  ممکن  باال  حرکتی  توانایی  با

کودکان    .  قرار دارند  5ی ذهن  توانکمو    یکودکان عاد( بین    85تا    70هوشی )از نظر بهره  4رآموز ید

و ضعف در دروس نسبت به کودکان    ن ییپا  یشناخت  ی هاکنش  یدارا،  یهوش  نمره   بر   عالوه   رآموزید

 
1. Contextual Interference 

2. Battig 

3. Osaka 
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5. Mental Retarded 
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 سرعت  نیمچنو ه  3حافظه  زمینه  درپایین و    2تمرکزِ  و   1توجه   یدارا؛ و (21)خود بوده  سن و سال  هم

بر   نیشیمطالعات پ   یو درس یشناخت ل یمسا نهیدر زم یول، دچار نقصان هستند 5واکنش  و 4پردازش 

  اند،بدون تجربه بودهیی  هاطیکودکان که در مح  ن یاز ا  یبرخ  عملکرد  از آن دارد کودکان نشان    نیا

  با  زودرس  کودکان  که  گرفتند  نتیجه  چنین  (2017جانگ بلود و همکاران ).  (22)  است  بهبود  قابل

 بینایی  کاری  حافظه.  نگرفتند  قرار  پنهان  و  آشکار  یادگیری  منفی  اثرات  ثیرأ ت   تحت  حرکتی  مشکالت

  قرار  تاثیر  تحت  را  یادگیری  منحنی  اما   بود  ارتباط  در  پنهان  و  آشکار  عملکرد   دو   هر  با  مثبت  طور  به

  شرایط  بااوتیسم    کودکان  که  گرفتند  نتیجه  چنین(  2015)  همکاران  و   آبادیایزدی نجف  (. 23)  نداد

  شرایط   در  اما   ، دارند  داریمعنی  تفاوت  آشکار  یادگیری  در  خود  عادی  همتایان   با  خاص   یادگیری

  یبدن  یمهارت ها  یو اجرا  یمطالعات حرکت  نهیدر زم(.  24)ندارند  داریمعنی  تفاوت  پنهان  یادگیری

 از  بزرگی گروه کودکان  این  کهاین رغمعلیانجام شده است.   دیرآموزبر روی کودکان  یاندک اتمطالع

 آنها که چرا اند،گرفته  قرار بررسی مورد هاپژوهش در ندرت به ولی دهند،می تشکیل  را آموزان دانش

تحقیقات  .  (25)شوندمی فراموش  و گرفته قرار  ویژه و عادی پرورش  و  آموزش بین  شکاف در اغلب

دهد و تداخل  درگیری حافظه کاری را افزایش می،  که تمرین با تداخل باال  گر آن استگرفته بیانانجام

انجامد، از طرفی در یادگیری پنهان کاهش مشارکت حافظه  تر میای به یادگیری مناسببار حافظه

کاری در پردازش مستقیم اطالعات تکلیف اثرات برتری بر یادگیری کودکان دارد. این تضاد در درگیری  

حافظه کاری پیرامون تکلیف برای یادگیری به عنوان سوالی که کمتر به آن پرداخته شده است مطرح 

  و   باال  تداخل  با  شرایط  در  و   دارند  تریضعیف  کاری  حافظه  دیرآموز  کودکان   ویژه ه  ب  کودکاناست.  

  است   ممکن   دارد،  باالیی  مشارکت  کاری  حافظه  هاآن  در  که  شرایطی  هر  و  آشکار  یادگیری  شرایط

  شرایط   و  ایزمینه  تداخل  اثرگذاری  پیرامون  تحقیقات  نتایج  تشابه  عدم  .باشند  داشته  متفاوتی   یادگیری

  مانند)  خاصی   مشکالت  یا  ناهنجاری  دارای  کودکان  که  زمانی   انتقال  و  یادداری  در   پنهان،  و  آشکار

به نظر   طرفی  از.  خوردمی  چشم  به  بیشتر  اند  بوده...(  و  رشدی  هماهنگی  اختالل  یا  ذهنی  توانیکم

  گونه   هیچ  ،اندقرار گرفته  ذهنی   توان  کم  و   عادی  کودکان   بین  مرز  که  دیرآموز  کودکان  در   رسدمی

 بررسی. انجام نگرفته است مأتو بصورت ایزمینه تداخل و  پنهان  و آشکار  یادگیری زمینه در تحقیقی

 تداخل  اثر  دادن  نشان  بنابراین.  است  اهمیت  دارای  یادگیری  در  تمرین  شیوه  دو   این   تعامل  دقیق

  ناهشیار  کارکرد  بر  ایزمینه   تداخل  اثر  دادن  نشان  برای  پنهان  و  آشکار  یادگیری  شرایط  در  ایزمینه 

 
1. Attention 

2. Concentration 

3. Memory 

4. Processing Speed 

5. Reaction 
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  نقص  دچار   عادی   همساالن  به  نسبت(  دیرآموز)  مرزی  کودکان  که  آنجا  از .  است  اهمیت  با  کاری  حافظه

  این  یادگیری  تا  است  الزم  هستند،  کاری  حافظه  از  استفاده  ظرفیت  و  مغزی  کارکرد  یادگیری،  در

 در   و(  کاری  حافظه  بیشتر  درگیری)  است  همراه  تداخل  با  مهارت  و  تمرین  که  شرایطی  در  کودکان

  یادگیری  که  همچنین.  گیرد  قرار  بررسی  مورد(  کاری  حافظه  کمتر  درگیری)  تداخل  بدون  شرایط

  شود  بررسی  باید  لذا  است،  موثر  یادگیری  هنگام  در  کاری  حافظه  مشارکت  میزان  در  نیز  پنهان  و  آشکار

 تریمناسب  یادگیری به و  شود واقع موثرتر کودکان این یادگیری در تواند می  تمرینی سبک کدام  که

 ،(دیرآموز  کودکان  مانند )  دارند  ایویژه  نیازهای  که  کودکانی   آیا   که  است  این  سوال  بنابراین.  گردد  منجر

  اثر   خصوص  در  اندک  تحقیقات  به   توجه  با  کنند؟  استفاده  باال  تداخل  با  یا  پنهان  آموزش  از  توانندمی

 ای زمینه  تداخل نقش  که  است  آن  بر  تحقیق  این  در  محقق  پنهان،   و   آشکار  شرایط  بر  ایزمینه   تداخل

.  دهد  قرار  بررسی  مورد  دیرآموز  کودکان  حرکتی   عملکرد  و   هماهنگی   در   را  پنهان  و  آشکار  یادگیری  در

با تداخل و بدون تداخل و    نیتمر  طیشرا،  نکهیاست. اول ا  تیهمابا    اریاز دو جنبه بس  قیتحق  نیا

 ای نقش برجسته ، یریادگیدر امر  یآشکار و پنهان هر دو در مشارکت حافظه کار یریادگی نیهمچن

با لذا  اروشن    د یدارد،  از  استفاده   طیو شرا  نات یاز تمر  یاریکه در بس  نیتمر  وهیدو ش  نیشود که 

گذار  ریتاثفرد  و عملکرد    یریادگیبر    تواندیم  زانیچه م  به  گریکدی، در کنار  است  جیمعمول را  یریادگی

  ینیتمر  وهیدو ش  نیا  یبررس  ،یاستفاده از حافظه کارکودکان در    نی مشکل ا  لیدلهب  که  نیا  گر یباشد. د

قرار   یمورد بررس  گذارند   ریتاث  یحافظه کار )آشکار و پنهان؛ با تداخل و بدون تداخل( که در مشارکت  

 ی ریادگی  باعث  که  یمناسب  وهیتا شی کودکان دیر آموز روشن شود  و اثرگذاری آن بر یادگیر  ردیگ

  مبهمدر نتیجه  گردد.  مشخص    ،استآنها    یذهن   یکارکرد  یهاتیظرف  از  بهتر  استفاده   و  ترمناسب

  آشکار  تمرین  که    کندمطرح می را  سوال  این  دیرآموز  کودکان  در  زمینه   این  در  تحقیقات  نتایج  بودن

  دارد؟ تاثیری چه دیرآموز کودکان حرکتی یادگیری در تداخل بدون و تداخل با شرایط در پنهان و
 

 پژوهش روش
 با  آموز  دیر  کودک  60  تحقیق  اهداف  به  دستیابی  منظور  به.  است  تجربی  نیمه  نوع  از  حاضر  تحقیق

.  نداهشد  انتخاب  و  شناسایی  دامغان  شهر  مدارس  به  مراجعه  طریق  از  سال  82/12  ±80/0  سنی  میانگین

  قرار گرفتن در بازه سنی پسر،  جنسیت  آزادنه،  رضایتنامه  تکمیل  شامل  تحقیق  این  به ورود  معیارهای 

  بین هوشی  ضریب داشتن  و( دیرآموزی جزبه)  روحی  و  جسمی کامل  سالمت داشتن سال،  13 تا  11

 جلسات   تمام  در  شرکت  و  همکاری  عدم  نیز  تحقیق  از  خروج  معیارهای.  در نظر گرفته شد  85  تا  70

داشتن ) تحقیق به ورود شرایط که  کودکانی ابتدا تحقیق هدف به دستیابی رایب. بود شدید بیماری و

  ی بعد  گام  در.  شدند  انتخاب  تحقیق  نمونه  عنوان  به  داشتند  را(  85تا    70ضریب هوشی مرزی بین  
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  ،آزمونشینمرات پ   اساس   بر   سپس.  شد  ءاولیا  برای  تحقیق  توصیف  و   نامهرضایت  فرم   توزیع  به   اقدام

  نیتمرآشکار بدون تداخل،    نیگروه )تمر  چهاردر    یشده و به طور تصادف   یهمگن ساز  ها یآزمودن

  یبررس  یبرا  شدند.    میپنهان با تداخل( تقس  نیتمر  و   پنهان بدون تداخل  نیآشکار با تداخل، تمر

آزمون   نیا  یی ای و پا  ییاستفاده شد. روا  1چهارم   نسخهکودکان از آزمون هوش وکسلر    یهوش  بیضر

  گرفته  قرار  استفاده  مورد  قبلی  تحقیقات  در  و  شده استگزارش    ییباال   ییو روا  یی ایپا  بیضرا  رانیدر ا

متغیرهای مورد نظر در تحقیق    و  های هر دو گروه سنجش وزن، قددر ابتدا از آزمودنی  .(25،26)  .است

آزمون هماهنگ  یحرکت  یهماهنگشامل:    با   یحرکت  آزمون عملکرد  یشپ   و   یناو  یدو دست  یتوسط 

مرتبط    ژه یو  نیخود به تمر  هایدر گروهدر مرحله بعد کودکان  .  آمد  عملبهچرخان    پیگردی  دستگاه

  تمرین (  جلسه  هر  در  کوششی  نه  بلوک  چهار  با)  جلسه  چهار  ،تمرین  دوره  در  پرداختند.  دگروه خوبا  

  تداخل،  بدون  آشکار  تمرین   گروه.  شد   اجرا  وینا  دودستی   هماهنگی   آزمون  و   چرخان  پیگردی  دستگاه   با

.  کردند  تمرین  قالبی  شیوه  به  چرخان  پیگردی  دستگاه  روی  را  مثلث  و  مربع  دایره،  الگوی  سه  تمرین

 ذکر   به  الزم.  پرداختند  تصادفی  شیوه  به  تمرین  فوق   الگوی  تمرین  به  تداخل  با  آشکار  تمرین  گروه

 داشته،  تمرکز  حرکتی  عملکرد  و  هماهنگی  آزمون  انجام  بر  تنها  آشکار  تمرینی  گروه  در  هاآزمودنی   است

  دایره، قالبی الگوی  سه نیز تداخل بدون پنهان تمرین گروه. شود انجام آشکار صورته ب آنها تمرین تا

این    تمرین  شناختی  ثانویه  تکلیف  با  همراه  چرخان،  پیگردی  دستگاه   روی   را  مثلث  و   مربع کردند. 

 به  شناختیبار  ارائه  و   ایجاد.  بود  الفبا  حرف  یک  پخش  دفعات  تعداد  سپردن  خاطر  به  شاملتمرین  

 خواسته   پنهان  تمرین  گروه  از  پژوهش  این  در.  پذیرفت  انجام  پنهان  شیوه  به  یادگیری  دادن  سوق   منظور

.  دهد  انجام  را  اولیه  حرکتی  تکلیف  همزمان  و   نماید  توجه  شده  پخش  فارسی  حروف  تکرار  تعداد   به  شد

 حرکتی تکلیف و گرفته قرار( ثانویه)  شناختی تکلیف روی بر کنندهشرکت  اصلی توجه صورت این در

  الگوی  سه  تصادفی   تمرین  به  نیز تداخل  با  پنهان  تمرین  گروه .  شودمی  تمرین  پنهان  صورت  به(  اولیه)

بلوک آن را بازگو   انیپا را انجام دادند و در  نظر  مورد  ثانویه  تکلیف  و  پرداختند  دایره  و  مثلث  مربع،

  هماهنگی  سنجش  جهت  چرخان پیگردی دستگاه  و وینا  دودستی   هماهنگی   آزمون  از  استفاده   . ندکرد

  گرفته   قرار  تایید   مورد  پژوهش  چندین  درو پروتکل مورد استفاده در این تحقیق    حرکتی   عملکرد   و

در مرحله ها  آزمودنی  . گردید  ثبت  اکتساب  مرحله  در   افراد  عملکرد  سپس   (. 1،2،28،29،30)  است

به منظور    آزمونپیشپس از انجام  اکتساب هر دو تکلیف هماهنگی و عملکرد حرکتی را تمرین کردند.  

پنهان کانتر باالنس صورت  تصادفی آشکار و  تصادفی یهاگروه بینها  کوشش  اجرای ترتیبحذف اثر 

و عملکرد    هماهنگی(  آزمونپسآزمون اکتساب )   هااز همه گروهگرفت. پس از چهار جلسه تمرین،  

،  تمرینیبیساعت    48پس از گذشت    یادداریآزمون    همچنینبه عمل آمد.    آزمونپیشمانند    حرکتی

 
1. Wechsler Intelligence Scale for Children-Fourth Edition (WISC- IV) 
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  دستی دو    هماهنگیتوسط آزمون    آزمونپیشدر کودکان همانند    پایدار  یادگیری  میزانسنجش    برای

   .چرخان به عمل آمد پیگردیو آزمون  وینا

 
 ها در هر مرحله و تعداد کوشش پروتکل پژوهش -1جدول 

 

و تعداد جلسات در مرحله اکتساب،  ها در هر مرحله از آزمون  تعداد کوشش  ،در جدول یک 

 نشان داده شده است.

 تحقیق مراحل مختلف انجام  -1شکل 
 

  یک   باید  مهره  یک  که  است  مانیتور  برروی  حرکتی  مسیر  یک  شامل  وینا  دستی  دو  هماهنگی  آزمون

  این .  شودمی  کنترل  راست  و  چپ دست   توسط  اهرم   دو   توسط  که، برسد  مقصد به  و   کند  طی  را  مسیر

 گفته   قرار  استفاده  مورد  تحقیقات  از  بسیاری  در  که  باشدمی  وینا  دستگاه  هایآزمون   مجموعه  از  آزمون

ااست دارا  ین؛  پا  ییروا  یآزمون  )است  ی خوب  یایی و  هماهنگی  (.  1،2،28،29،30.  آزمون  این 

 ی ادداری مرحله اکتساب  ش آزمون یپ 

 گروه
  یهماهنگ

 ی حرکت

عملکرد 

 ی حرکت

  یهماهنگ

 ی حرکت

عملکرد 

 ی حرکت

  یهماهنگ

 ی حرکت

عملکرد 

 ی حرکت

 آشکار 
 1*15 1*15 4(4*9) 4(4*9) 1*15 1*15 با تداخل 

 1*15 1*15 4(4*9) 4(4*9) 1*15 1*15 بدون تداخل 

 پنهان 
 1*15 1*15 4(4*9) 4(4*9) 1*15 1*15 با تداخل 

 1*15 1*15 4(4*9) 4(4*9) 1*15 1*15 بدون تداخل 

 کسب

 مجوزها

 تحلیل

 و هاداده

 نتیجه

 گیری

 هوش آزمون

 تعیین و وکسلر

 نمونه

 

 شناسایی

 اولیه

 کسب

 رضایت

 در شرکت

 پژوهش

 آزمون 

 یادداری

 مرحله

 4) اکتساب

 36 جلسه

 (کوششی

 و آزمون پیش

 سازی همگن

 هاگروه
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اندازهدس-حرکتی بین چشمحسی را  بین دست چپ و راست  آزمونگیری میت و  هماهنگی    کند. 

توسط دو اهرم که توسط  ،  شامل یک دایره قرمز رنگ است که در مسیر مشخص شده   دودستی وینا 

دارای پنج فرم برای اجرا    یناو  یآزمون هماهنگ   شود.شوند، جابجا میدست چپ و راست کنترل می

های دستی استفاده می کند و شامل شود که از اهرماستفاده می  یککه در این تحقیق از فرم  ،  است

دقیقه )شامل مرحله تمرین و عمل( بسته به نوع    هشتتا    پنجکوشش است. زمان اجرای آن بین    ده

 97/0تا    85/0  بین  ) کرونباخ آلفای( دست دو هماهنگی تست برای درونی   پایایی فرم متفاوت است.  

 (2000)  1نیورث  و کارنر وینا، دستگاه پروتکل  در ارائه شده مالک  روایی با در ارتباطشده است.   تعیین

 ارزیابی با(R=0/05) معناداری همبستگی دارای دستگاه،  این دست دو هماهنگی تست   که دادند نشان

پ .  (28)باشد  می  حرکتیعملکرد   توانایی یادگیری    یگردیدستگاه  اکتساب،  و  چرخان،  حرکتی 

دهد. هنگام کار با این دستگاه هر آزمودنی دستگیره  هماهنگی چشم و دست را مورد ارزیابی قرار می

-دارد و جلوی دستگاه پیگردی چرخان بر روی صندلی میرا در دست نگه میالکترونیکی دستگاه  

انجام    چراغ دستگاه را دنبال کنند. تحقیقاتبایست مسیر روشن شده توسط  ها می آزمودنینشیند.  

دور در دقیقه برای تمرین و آزمون مناسب است.   20سرعت چرخش چراغ    از آن دارد کهنشان    شده

در این آزمون مدت زمانی که افراد از روی مسیر منحرف شوند به عنوان نمره خام آن آزمودنی ثبت 

 (.  29،30شود )می

و نمرات آزمون  (  RMSE)  2ریشه میانگین مجذور خطا به صورت    حرکتینمرات آزمون عملکرد  

 قرار گرفتند.   بررسیبه صورت زمان خطا مورد  هماهنگی

 و  تجزیه   مورد  SPSS 23 افزار   نرم  طریق  از   آمده   دست  به  اطالعات   تحقیق   مراحل  انجام   از  پس

  واریانس  تحلیل  آزمون   از  اکتساب  مراحل  در   افراد   عملکرد   تحلیل  منظور  به.  گرفتند  قرار   تحلیل

  اکتساب  های آزمون  در   هاگروه  مقایسه   جهت  همچنین .  شد  استفاده  مکرر   گیریاندازه  با   عاملی 

داری برای  معنی  سطح.  گردید  استفاده(  سویه  دو)  عاملی  واریانس  تحلیل  آزمون  از  یادداری  و

 در نظر گرفته شد.   05/0ی متغیرها کمتر از همه
 

 نتایج 
  میانگین  دو  نمودار  و  هاآزمودنی  حرکتی  عملکرد  در  خطا  مجذور  میانگین  ریشه  نمرات  یک  نمودار

 . دهدمی  نمایش را مختلف هایگروه  حرکتی عملکرد آزمون در هاآزمودنی خطای نمرات

 
1. Karner, Neuwirth   

1. Root-Mean-Square Error 
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 مختلف  هایگروه حرکتی عملکرد نمرات میانگین -2 شکل

 

 
 مختلف  هایگروه  حرکتی هماهنگی نمرات میانگین -3 شکل
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                                                     ... یریادگ یآشکار و پنهان بر  طیای در شراتاثیر تداخل زمینه: مهرابی

ها در  های آزمون پارامتریک، برای بررسی تغییرات گروهپس از اطمینان از برقراری پیش فرض

طول زمان از تحلیل واریانس مکرر در مراحل مختلف آزمون در نوع تمرین و نوع یادگیری  

 استفاده شد. 
 

   آزمونمختلف  مراحل برای مکرربا اندازه گیری نتایج تحلیل واریانس  -2جدول 

P F 
 میانگین

 مجذورات 

  درجات

 آزادی 

  مجموع

 مجذورات 
 آزمون  گروه شاخص 

004/0  461/11  316/118  051/1  369/124   - تداخل  بدون  مراحل  

 پنهان 

ی
نگ

اه
هم

 

  323/10  716/14  915/151  خطا  

004/0  680/11  941/122  039/1  738/127   - تداخل  بدون  مراحل  

525/10   آشکار   456/14  105/153  خطا  

001/0  459/114  774/171  00/1  834/171   - تداخل  بدون  مراحل  

رد پنهان 
لک

عم
 

ی 
کت

حر
 

  501/1  005/14  018/21  خطا  

001/0  803/106  015/143  014/1  053/145   - تداخل  بدون  مراحل  

339/1   آشکار   200/14  014/19  خطا  

010/0  823/8  261/159  023/1  872/162  مراحل  
پنهان  -  باتداخل  

ی
نگ

اه
هم

 

  050/18  317/14  425/258  خطا  

001/0  976/15  202/138  034/1  840/142  مراحل  
آشکار  -  باتداخل  

  650/8  470/14  170/125  خطا  

001/0  771/186  107/178  084/1  052/193  مراحل  
پنهان  -  باتداخل  

رد
لک

عم
 

ی 
کت

حر
 

  954/0  175/15  471/14  خطا  

001/0  726/52  318/115  005/1  875/115  مراحل  
آشکار  -  باتداخل  

  931/1  068/14  161/27  خطا  

 

  داد،  نشان(  نیتمر  طیشرا)2(*یریادگی  نوع)  2  یگروه   نیب  عامل   با  مکرر  انسیوار  لیتحل  آزمون  جینتا

η  =  0/864)  بود  داریمعن  مراحل  یاصل  اثر  یهماهنگ  آزمون  در  که
1،0/0001P=  ,  = 368/55(1,58)F ،)

  نبود  داریمعن  ها گروه  یاصل  اثر  اما ،    (0/001P=  ,  15/503=(58)F)  بود   داریمعن  گروه  و  مراحل  تعامل

(P=0/403 , 0/711=(1,58)F) .(2-)شکل. 
)مرحله آزمون( 3با و بدون تداخل(*-)گروه  2با عامل بین گروهی  نتایج آزمون تحلیل واریانس مکرر  

حرکتی عملکرد  آزمون  در  که  داد  معنی  ،نشان  مراحل  اصلی   ,P=0/0001)است  دار  اثر 

 
1. Partial Eta Squared 
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49/460=(1,58)F)،  نیست  دار  تعامل مراحل و گروه معنی(0/134P=  ,  =49/460(1,58)F)،    همچنین اثر

 . (0/008P= , 7/486=(1,58)F) استدار ها معنیاصلی گروه
)مرحله 3یادگیری آشکار و پنهان(*- )گروه  2با عامل بین گروهی  نتایج آزمون تحلیل واریانس مکرر  

معنیآزمون(   مراحل  اصلی  اثر  حرکتی  عملکرد  آزمون  در  که  داد،    ,  P=0/0001)  استدار  نشان 

318/79=(1,58)F)،    است   دار  گروه معنیتعامل مراحل و(0/022P=  ,  5/578= (58)F)،    اثر اصلی اما 

 . (0/403P= , 0/711=(1,58)F)  نیستدار ها معنیگروه
 

 راهه برای آزمون اکتساب و یادداری نتایج تحلیل واریانس دو -3جدول

  آزمون  
نوع سوم  

مجموع  

 مجذورات 

درجات  

 آزادی 

میانگین 

 مربعات 

 

F 

 

 

Sig 

مجذور 

جزئی  

 اتا
η 

هماهنگی  

 حرکتی

 اکتساب 

 005/0 599/0 285/0 792/2 1 792/2 تداخل 

 009/0 483/0 499/0 877/4 1 877/4 یادگیری 

 001/0 843/0 039/0 385/0 1 385/0 تداخل*یادگیری 

    966/9 56 091/558 خطا 

 یادداری 

 005/0 590/0 294/0 792/2 1 792/2 تداخل 

 009/0 477/0 513/0 876/4 1 876/4 یادگیری 

 001/0 841/0 040/0 385/0 1 385/0 تداخل*یادگیری 

    508/9 56 446/532 خطا 

عملکرد  

 حرکتی

 اکتساب 

 169/0 001/0 357/11 282/7 1 28/7 تداخل 

 020/0 294/0 122/1 720/0 1 720/0 یادگیری 

 004/0 639/0 222/0 143/0 1 143/0 تداخل*یادگیری 

    641/0 56 909/35 خطا 

 یادداری 

 347/0 001/0 735/29 601/18 1 601/18 تداخل 

 306/0 001/0 739/24 476/15 1 476/15 یادگیری 

 045/0 109/0 655/2 661/1 1 661/1 تداخل*یادگیری 

    626/0 56 032/35 خطا 

  

کودکان دیرآموز، در مرحله اکتساب و  با توجه به نتایج تحلیل واریانس دو راهه در هماهنگی حرکتی  

توان نتیجه گرفت، بین تأثیر یادگیری پنهان و یادگیری آشکار در شرایط بدون تداخل  یادداری می
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معنیزمینه تفاوت  در  ای  آشکار  یادگیری  و  پنهان  یادگیری  تأثیر  بین  همچنین  ندارد.  وجود  داری 

 داری وجود ندارد. دیرآموز تفاوت معنی ای بر هماهنگی حرکتی کودکانشرایط با تداخل زمینه

های بدون تداخل در اکتساب عملکرد نمره  مقایسه نوع تمرین با تداخل و بدون تداخل نشان داد گروه 

(. مقایسه نوع تمرین با تداخل و بدون تداخل نشان داد  08/14>39/13تری داشتند )خطای پایین

. همچنین  (97/14>86/13)تری داشتند  خطای پایینهای با تداخل در یادداری عملکرد نمره  گروه

گروه داد  نشان  پنهان  و  آشکار  یادگیری  نوع  خطای  مقایسه  نمره  عملکرد  یادداری  در  پنهان  های 

 (.92/14>91/13)تری داشتند پایین
 

 بحث و نتيجه گيري 
  یپنهان بر عملکرد حرکت آشکار و  طیدر شرا  ایزمینهتداخل    ریتاث  ن ییتعهدف از انجام تحقیق حاضر  

طور خالصه نتایج تحقیق حاضر پیرامون یادگیری آشکار و پنهان نشان داد . به است  رآموزیکودکان د

، همچنین در ندارددر آزمون اکتساب و یادداری هماهنگی تفاوتی بین یادگیری آشکار و پنهان وجود  

عملکرد    اما در آزمون یادداریِ  ؛داردد  اکتساب عملکرد حرکتی بین یادگیری آشکار و پنهان تفاوتی وجو

 .استکرده ی نمرات برتری را کسب دارمعنییادگیری پنهان به طور ، حرکتی

 در   آشکار  یادگیری  و  پنهان  یادگیری  تأثیر  بین  که  داد  نشان  اکتساب  مرحله  پیرامون  تحقیق  نتایج

 آزمون  در  اما   ، ندارد  وجود  داریمعنی   تفاوت   دیرآموز  کودکان  حرکتی  هماهنگی  و   حرکتی  عملکرد

 تریپایین  نمرات  پنهان،  گروه  و  دارد  وجود  داریمعنی  تفاوت  دیرآموز  کودکان  حرکتی  عملکرد  یادداری

  و  لطفی   نتایج   با   حاضر  تحقیق  نتایج  داشتند.  یبهتر  یادگیریگروه پنهان    نیبنابرا؛  دهد می  نشان  را

 همکاران   ،  بلود  جانگ   و (  2017)  همکاران  و  مکسول  ،(  2017)  همکاران  و   محمدی  ،(2016)  همکاران

    ، (2006)    سکیا   ، (2007)  خیراندیش   نتایج  با   و   همسو(  2015)  آبادی و همکاراننجف  ایزدی   و(  2017)

  اثر   بررسی  به   که  ایمطالعه  در (  2016)  همکاران  و   لطفی   .است  ناهمسو(  2005)  همکاران  و   عبدلی 

چنین نتیجه   پرداختند  یذهن  توانکمکودکان    حرکات  یادداری  و  اکتساب  بر  آشکار  و   ناآشکار  یریادگی

که    یریادگی  در  که  گرفتند  جهینت  ن یچن   محققان.  (27)دارد  یبهتر  عملکرد  ناآشکار  گروهگرفتند 

های  ها همسو با یافته. این یافتهبهره برد  توانیم   بهتر  ناآشکار  طیشرا   از  ی ذهن  توانکم  افراد  یحرکت

در تحقیق حاضر نیز از کودکان دارای هوش مرزی استفاده شد که به نسبت باشد.  حاضر میتحقیق  

دهد که  . نتایج هر دو تحقیق نشان میتر استپاییننسبت به کودکان عادی  این افراد  ضریب هوشی  

باهوشِ افراد  عملکرد  در  پیشرفت  باعث  آشکار  و  پنهان  میپایین  یادگیری  نرمال  سطح  از  شود.  تر 

بایادگیری    همچنین بیشتری    هوشِ  کودکان  با تداخل که درگیری ذهنی  مرزی در شرایط تمرین 

با بررسی    یقی( در تحق2017)  ی و همکارانمحمد.  استنسبت به شرایط بدون تداخل دارد، موثرتر  



                                                                                           1400 پاییز، 45، شماره 13رفتار حرکتی، دوره 

  توانندمی  نیز  ذهنی  توانگرفتند که افراد کم  جهیتوان ذهنی نتتاثیر تداخل ضمنی بر تعادل افراد کم

 .  (6) شوند مندبهره تصادفی  تمرین سودمند تاثیرات از

  خطا  بدون شرایط در کودکان،  در  پنهان یادگیری تاثیرات بررسی در نیز( 2017) همکاران و مکسول

 آزمون  دوگانه  تکلیف  تاثیر  تحت  خطا  کم   هاییادگیرنده   که  دادند  نشان(  آشکار)  خطا   پر  و (  پنهان)

  حرکتی   توانایی  با  کودکان  برای  است  ممکن  پنهان   یادگیری  کردند  نشان  خاطر  و  هنگرفت  قرار  انتقال

 یحرکت  یریادگی  یبررسبا  ( در مطالعه خود  2017)همکاران  جانگ بلود و    (.20)  باشد   مفید  پایین

به صورت    ی حرکت  های فرض که مهارت  ن ای  بادر کودکان زودرس    یآشکار و پنهان و نقش حافظه کار

گرفته    اد ی   تواندی( م یبه حافظه کار  یبدون وابستگ  بای( و پنهان )تقریآشکار )وابسته به حافظه کار

  محسوس است آشکار    طیدر شراعالوه بر زمان  کودکان  کاهش تعداد خطاهای  که  ، نتیجه گرفتند  شود

یادگیری آشکار و پنهان، کاربرد    عنوان»  با   خود  تحقیق  در(  2015)  همکاران  و   آبادینجف  ایزدی   (.23)

خود در  که کودکان با شرایط یادگیری خاص با همتایان عادی    ندنتیجه گرفت  «در کودکان اوتیسم

معنی تفاوت  آشکار  دارند،  یادگیری  معنی  درولی  داری  تفاوت  پنهان  یادگیری  ندارند.  شرایط  داری 

  (.24بنابراین می توان گفت کودکان با شرایط یادگیری خاص از یادگیری پنهان سود بیشتری می برند)

یافته با  نتایج همسو  یافتهاستهای تحقیق حاضر  این  نشان می.  باها  از   هوشِ  دهد کودکان  مرزی 

مطالعه در  (  2007)  شیاندریخبرند.  ای بهره میتداخل زمینه  یادگیری آشکار و پنهان در شرایط با

  و  پرداخت ی اب یدر مهارت ردآشکار و پنهان  یریادگی  طیدر شرا ایزمینهتداخل  ریتاث یبه بررسخود 

این نتایج با    .(30)  کرد  دییآشکار تا  یریادگیپنهان را به همان اندازه روش   یریادگی  یاثر بخش  جینتا

های بزرگسال در تحقیق رسد استفاده از آزمودنیباشد. به نظر میهای تحقیق حاضر همسو نمییافته

همچنین استفاده دلیل عدم همسویی این تحقیق باشد.  ها و استفاده از کودکان در تحقیق حاضر  آن

یکی  فراد نرمال هستند،  تر از ااز کودکان با هوش مرزی که دارای عملکرد هوشی و شناختی پایین

رسد عملکرد حافظه کاری کودکان دیر آموز . به نظر میاستدلیل عدم همسویی این تحقیق دیگر از 

پرتداخل   و طبق دیدگاه    ودر شرایط  باشد  بیشتری شده  و درگیری  اختالل  آشکار دچار  یادگیری 

بهتری در این کودکان    یاددارییادگیری پنهان با کاهش درگیری حافظه کاری به    (  2008مسترز )

منجر شده باشد. در این تحقیق از کودکان دیرآموز استفاده شد که تحقیقات نشان داده شده است 

تواند در  تر میتری نسبت به افراد عادی برخوردارند. این حافظه کاری پایینکه از حافظه کاری پایین

باعث افت عملکرد ولی یادداری    شرایط با تداخل که درگیری بیشتری در حافظه کاری وجود دارد 

کند،  استفاده از یادگیری پنهان که توجه آشکار را از روی تکلیف منحرف میپایدارتر گردد. همچنین 

 توانمی  نشد،  دارمعنی  تمرین  نوع  و  یادگیری  نوع  تعامل   که  آنجا  از  بهتری منجر شود.یادداری  به  

  متفاوتی   تاثیر  کودکان  این   در  تداخل  بدون  و   تداخل  با   شرایط  در  پنهان  و   آشکار  یادگیری  ترکیب   ،گفت
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داده   رنده یادگیبه    یادیز  یلیخ  یها که دستورالعمل   ی زماناست  ( معتقد  2008مسترز )  . باشد  داشته

یادگیرنده  شود،یم دارد  اطالعات    از  یمدل  احتمال  اتخاذ  پردازش  درباره    دنیشیاند   با  که  نمایدرا 

الزم است تا حد    نی. بنابراباشدبخش    انیزشده  (  ی)حواس پرتمهارت دچار انحراف    یاجرا  نگیچگو

نتایج تحقیق حاضر همسو با هر  .  (4)جست  یدور  اجرایی  حرکاتاز    رندهیادگیآگاه ساختن    امکان از

ل  باشد و تایید کننده تاثیر مثبت یادگیری پنهان و یادگیری آشکار بر هماهنگی و انتقادو دیدگاه می

پنهان .  استیادگیری در کودکان دیرآموز   یادگیری آشکار و  نتایج تحقیق پیرامون  به طور خالصه 

( و  یبه صورت آشکار )وابسته به حافظه کار  یحرکت  هایمهارتدر کودکان دیرآموز  نشان داد که  

این ممکن است    از آنجا که.  گرفته شود  ادی  تواندی ( میبه حافظه کار  یبدون وابستگ  بایپنهان )تقر

تحت ای  در شرایط بدون تداخل زمینه  در این صورت  باشند   یمشکالت حافظه کار  یداراگونه کودکان  

ای زیاد از یادگیری پنهان  گیرند اما در شرایط با تداخل زمینهنمیآشکار و پنهان قرار    یریادگی  ریتاث

عادی    افراد  از  ترضعیف  کودکان  این  در  کاری  حافظه  این که  توجه به  به  بنابراین  برند.بهره بیشتری می

 در  دیرآموز  کودکان  که  صورتی  در. با این وجود  باشد  موثر  تواندمی  آشکار  شیوه  به  یادگیریاست،  

 پنهان  آموزش  شیوه  از  توان  می  ،شوندو یا خستگی و دلزدگی    مشکل  دچار  آشکار  روش  به  آموزش

 . شود واقع مفید  کودکان این برای تواند می  و  شده درگیر کمتر کاری حافظه آن در که نمود استفاده

ای و تمرین ای نشان داد که هر دو تمرین با تداخل زمینهثیر تداخل زمینهأ نتایج تحقیق پیرامون ت

ولی  ثیر مثبت دارد  أ ای بر یادگیری عملکرد و هماهنگی حرکتی کودکان دیرآموز تبدون تداخل زمینه

 نمرات   و   دارد  وجود  دارمعنی  یادداری آزمون عملکرد حرکتی بین دو گروه تفاوتفقط در اکتساب و  

  و   پرادو نتایج  با  حاضر  تحقیق  نتایج.  دهدمی  نشان  را  بیشتری کاهش  ایزمینه  تداخل  با  گروه  یادداری

 همسو  (  1990)  هال  و  مگیل  نظریه  ، (2006)    سکیا  ،(2016)  همکاران  و  محمدی  ،(2017)همکاران

 بر   خود  مطالعه  در(  2017)همکاران  و  پرادو.  است  ناهمسو(   1997)  ویگلت  و  ولف  نتایج   برخی  با  و

  این  با  داشتند؛ تریضعیف عملکرد مغزی فلج   افراد که رسیدند نتیجه این  به مغزی  فلج  کودکان روی

  و  دادند،  نشان  انتقال  آزمون  در  را  تصادفی  تمرین  اثرات  سالم  و  مغزی  فلج  کودکان  گروه  دو  هر  وجود

( در  2016)محمدی و همکاران(.  31)بود  ثابت  تمرین  گروه  از  برتر  تصادفی  تمرین  هایگروه  عملکرد

  ن یا  جینتا.  پرداختندمطالعه    بهثیر تداخل ضمنی بر تعادل افراد کم توان ذهنی  أبا بررسی ت  یقیتحق

 سودمند   تاثیرات  از  توانندمی  نیز  ذهنی   توانافراد کمو    بوده  ثرؤم  مداخله  اعمال  که  داد  نشان  مطالعه

باشد  های محمدی همسو می های تحقیق حاضر با برخی یافته. یافته(6)شوند   مندبهره  تصادفی   تمرین

انت نوعی  آزمون هماهنگی که  در  داده شد  نشان  بر هماهنگی  قکه  پیگردی  تمرین  از  ال هماهنگی 

نیز عملکرد هماهنگی خود را بهبود بخشیدند.  ای  ها در شرایط با تداخل زمینهکودکان دیرآموز بود گروه 

تر از نرمال تحت شرایط تمرین با تداخل رسد کودکان دیرآموز با وجود ضریب هوشی پاییننظر میهب
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بهره تمرین  نوع  این  فواید  از  مینیز  و  شوند.  مند  تحق1997)ویگلت  ولف  در  عنوان   قی(  با  خود 

نشان داد    ج ی. نتارداختندپ  فیتکل  یریادگیبر    نیتمر  یریرپذییاثرات تغ  ی به بررس  نیتمر  یریپذرییتغ

بهتر صورت   ریمتغ  نیبعد از تمر  یتکرار  یالگو  دیسرعت جد  یبنداسیکه در آزمون انتقال بهتر به مق

 ی اطالع   گونهچیها هصورت گرفت مشخص شد که آنکنندگان  که از شرکت  یا. در مصاحبهردیگیم

باشد که های تحقیق حاضر می این نتایج همسو با برخی یافته  .(32)نداشتند  یاز وجود بخش تکرار

ند.  اهای نیز عملکرد خود را بهبود بخشیدنشان داده شد کودکان دیرآموز در شرایط با تداخل زمینه

نوع تمرین با    ها بود تفاوتی بین دو در آزمون هماهنگی که نوعی انتقال عمکلرد برای آزمودنیولی  

 با   تمرین  داد  نشان  که  عملکرد حرکتی  یادداری  آزمون  جینتاتداخل و بدون تداخل مشاهده نشد.  

تداخل که    کندیم  تیحما(  1990)  هال  و  لیمگ  هینظر  از    گردید،  منجر  برتری  یادداری  به  تداخل

  اوتمتف  افتهی   میتعم  یدارد که با برنامه حرکت  ییهادسته از مهارتآن    یریادگیبر    یاثر مثبت  یا نهیزم

اثرات مثبت تداخل زمینهکه نشان می  (14)  شوندیکنترل م ای در کودکان دیرآموز نیز قابل  دهد 

 باشد. با توجهمی مسدود تمرین به نسبت تمرین تصادفی به معنای اثربخشی   نتایج اینمشاهده است.  

به یادگیری  تصادفی احتماالً شیوۀ به فراموشی و تولید مجدد، تمرینتمایز و نظریه   و  بسط نظریۀ  به

ای تنها در مرحله یادداری مشاهده گردید  که اثر تداخل زمینه   (. با توجه به این9شود)بهتر منجر می 

توان گفت شاید علت، استفاده از یک مهارت بسته در این  ولی در مرحله اکتساب مشاهده نشد، می

( معتقدند  1997همکاران) و  (. جیناتسوس30ها و جلسات تمرینی باشد)اد کم کوششپژوهش و یا تعد

 بروز ( برای 1999همکاران) و اسالپر (. به نظر 33است) ترنمایان باز هایت مهار در  ایزمینه  تداخل  اثر

تداخل شکل کافی زمان مدت باید ایه زمین اثر  افراد  اختیار  در پایدار نسبتاً الگویی گیریبرای 

های حرکتی به کودکان دیرآموز مانند  (. با توجه به این نتایج بهتر است در آموزش مهارت 30باشد)

ای باال  سایر افراد از تمرین تصادفی استفاده نمود، تا این کودکان نیز از مزایای آموزش با تداخل زمینه

 بهره کافی ببرند.  

ای بین تمرین آشکار ط تمرینی بدون تداخل زمینهبه طور کلی نتایج تحقیق حاضر نشان داد، در شرای

و پنهان تفاوتی در اکتساب و یادداری هماهنگی و عملکرد حرکتی کودکان دیرآموز وجود ندارد. اما  

ای در اکتساب و یادداری عملکرد حرکتی یادگیری پنهان از یادگیری در شرایط تمرین با تداخل زمینه

  .استآشکار برتر 
 

 مقاله ام پي
  تمرین  جهت دستیابی به یادگیری پایدارتر از  دیرآموز،  کودکان   تمرین  یا   آموزش  برای  شود می  پیشنهاد

 . کرد  مشاهده را یادگیری تاثیر بیشترین تا  شود استفاده پنهان  یا ایزمینه  تداخل با
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