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ای در  ای در سطوح کم و زیاد بر یادگیری یک مهارت زنجیره مقایسه اثر تمرین تداخل زمینه

 دختران مقطع ششم ابتدایی

 
 2. ربابه رستمی1فاطمه محمدحسنی

 . استادیار دانشگاه شیراز، شیراز 2کارشناس ارشد رفتار حرکتی دانشگاه شیراز، شیراز؛  .1

 Rostami@shirazu.ac.ir :آدرس ایمیل نویسنده مسئول

هاي  هاي مجرد و مداوم، مهارت دربین دو نقطه پیوستار مهارتباشد.  هاي مختلف می بشر همواره در حال یادگیري مهارت  مقدمه:

شوند تا عمل  هاي مجرداند که زنجیروار به هم متصل شده پشت سرهم اجرا می اي قرار دارند، که شامل گروهی از مهارت زنجیره

ها  اي مشخص از حرکات به همراه چرخش به دنبالهباشد. کاتا  مهارت کاتا از این نوع می ي رابه وجود آورند.تر پیچیده  ومشکل

ریزي تمرین در  ي برنامه گیرد. در خصوص شرایط تمرین، نحوه یک الگوي منظم و متوالی انجام میشود که بر اساس  گفته می

اي  اي به نام تداخل زمینه کار بردن پدیده ریزي تمرین، به هاي برنامه راه جلسات مختلف از اهمیت زیادي برخوردار است. یکی از

دنبال  تري را به گردد. تمرین تصادفی یا نامنظم، فراگیري بسیار آهسته تمرین مسدود منجر به یادگیري سریع مهارت می است.

اگر چه محققان شواهد زیادي را در  کند. ل میخواهد داشت، اما یادداري و انتقال را در مقایسه با تمرین قالبی و منظم تسهی

اي  توانند فوائد تداخل زمینه رسد برخی عوامل مانند سن و سطح تبحر می نظر می اند، اما به اي ارائه نموده حمایت از تداخل زمینه

ها انجام شده، اما در خصوص  اي بر بسیاري از مهارت الشعاع قرار دهند. هرچند تحقیقاتی در زمینه بررسی اثر تداخل زمینه را تحت

رو هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثر تمرین  اي مثل کاتا تحقیقی صورت نگرفته است. از این هاي حرکتی زنجیره تأثیر آن بر مهارت

 باشد. اي و مسدود بر یادگیري مهارت کاتا در دختران مبتدي می به روش تداخل زمینه

اي و گروه  فی انتخاب شدند و در دو گروه تداخل زمینهطور تصاد ششم ابتدایی به آموزان مقطع نفر از دانش 94روش شناسی: 

هاي  ها در آزمون کوشش به تمرین پرداختند. سپس آزمودنی 5جلسه و در هر جلسه با  5مدت  ها به مسدود قرار گرفتند. گروه

به نرمال بودن توزیع  ها و با توجه یادداري و انتقال شرکت کردند. از آزمون کلموگروف اسمیرونوف جهت بررسی نرمال بودن داده

ي جفت  طرفه استفاده شد. با توجه به معناداربودن از آزمون تعاقبی توکی جهت مقایسه نمرات از روش آماري تحلیل واریانس یک

 در نظر گرفته شد. p ≤55/5ها استفاده گردید. سطح معناداري نیز  میانگین

( وجود داشت. =551/5p( و انتقال )=552/5pها در مراحل یادداري ) هنتایج بدست آمده نشان داد تفاوت معنادار بین گرونتایج: 

 اي بود. در هر دو مرحله برتري با گروه تداخل زمینه

هاي تفاوتتوان بیان کرد که طبق فرضیه پردازش معنادارتر و متمایزتر،  توجه به نتایج به دست آمده، می باگیری:  بحث و نتیجه

-اي اعمال مورد نیاز براي کامل کردن تکالیف میرین تصادفی باعث بهبود تجزیه و تحلیل مقایسهموجود در نیازهاي تکلیف در تم

شود. شود. درنتیجه بازنمایی هر تکلیف پس از تمرین تصادفی نسبت به تمرین مسدود بیشتر در ذهن مانده و به خاطر آورده می

فرضیه ت به گروه مسدود، عملکرد بهتري داشت. همچنین طبق اي در مرحله یادداري نسب رو گروه تمرین تداخل زمینه از این

تواند منجر به یادگیري  بسط، مقایسه عملی که درحال انجام است با تکلیف قبلی که فرد در حافظه فعال خود نگه داشته است، می

تواند  شود، خواهد بود که می میتر که منجر به فعالیت شناختی بیشتر  هاي متنوع عبارتی فراگیرنده درگیر راهبرد بهتري شود. به

اي در  توان چنین استنباط کرد که استفاده از تمرینات تداخل زمینه طور کلی می سبب عملکرد بهتري در آزمون انتقال شود. به

 تواند تاثیر مثبت داشته باشد. آموزان دختر مبتدي می یادگیري کاتا در دانش

 ارت کاتا.اي، مسدود، مه تداخل زمینههای کلیدی:  واژه
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