Archive of SID

مقايسه سطوح مختلف تداخل زمينهاي بر اكتساب ،يادداري و
انتقال مهارتهاي ژيمناستيک
.1علی شفيع زاده.2،الناز شبان چالشتري
.1استادياردانشگاه شهركرد
.2كارشناس ارشدرفتار حركتی دانشگاه خوراسگان

Elnaz_shaban@yahoo.com

چکيده
هدف پژوهش حاضر مقایسه اثر تداخل زمینه ای کم با تداخل زمینه ای زیاد بر اکتساب،یادداری و انتقال مهارت
های پایه ژیمناستیک درکودکان سه تا شش سال بود .جامعه آماری شامل 25کودک سه تاشش سال ثبت نام شده در
مدرسه ژیمناستیک بودندکه از بین آنها 52نفر بطور تصادفی ساده انتخاب شدند .مهارت های پرش جک پا باز ،جک پا
جفت و تپانچه؛ مهارت های تعادلی ساده ،لک لک ،فرشته و مهارت های غلت پا جفت ،غلت پا باز ،غلت یک پا توسط مربی
نمایش داده شد و سپس آزمودنی ها در پیش آزمون این مهارت ها شرکت کردند .از اجرای تمامی پیش آزمون ها
فیلمبرداری شد و براساس مجموع میانگین امتیاز سه داور رسمی ،آزمودنی ها به ترتیب رتبه بندی و در دو گروه 12
نفری تداخل زمینه ای کم و تداخل زمینه ای زیاد جایگزین شدند .گروه تداخل کم در هر جلسه فقط یکی از مهارت های
را تمرین و در آخر همان جلسه پس آزمون اکتساب و  84ساعت بعد درشروع جلسه بعد پس آزمون یادداری و انتقال
مهارت جلسه قبل را اجرا و تمرین مهارت بعدی را اجرا کردند.گروه تداخل زیاد هر جلسه تمامی مهارت ها را برای  9جلسه
تمرین و در پایان جلسه نهم پس آزمون اکتساب و  84ساعت بعد پس آزمون یادداری و انتقال را اجرا کردند .امتیازات
داوران از طریق تحلیل کوواریانس چند متغیره در سطح  2/2 2تحلیل شد .نتایج نشان داد در هر سه مهارت تعادل ،پرش و
غلت بین دو گروه تمرین مسدود و تصادفی تفاوت معنادار بود( . )P>2022نتایج برتری تمرین تصادفی را دردامنه سنی سه
تا شش سال در ژیمناستیک تایید و بر تاثیر نوع مهارت در تداخل زمینه ای تاکیدداشت.
كلمات كليدي :ژیمناستیک،تداخل زمینه ای ،اکتساب ،یادداری ،انتقال
 .1مقدمه
یکی از جنبههایی که در زندگی فرد اهمیت بسزایی دارد ،یادگیری رفتارهای حرکتی است .مطالعه یادگیری حرکتی
به طورقابل توجهی با مطالعه عملکرد که در آن تاکید بر تغییرات ناشی از نتیجه مستقیم تمرین است ،متفاوت است
(حمایت طلب و همکاران . )1844 ،یکی از مهمترین موضوعات در امر یادگیری مهارتهای حرکتی ،شرایط آموزش و
تمرین است  .متخصصین همواره سعی کردهاند عوامل موثر بر یادگیری و اجرای مهارتهای حرکتی را بررسی کنند
(حاتمی و همکاران . )1844 ،تمرین موثرترین عامل در یادگیری مهارتها ،به ویژه مهارتهای حرکتی است .یادگیری
حرکتی مجموعهای از فرایندهاست ،یک فرایند مجموعهای از رویدادهاست که وقتی با هم جمع میشوند به نتایج ،حالت ها
یا تغییرات منجر میشوند.)Schmidt, R.A &Lee , T.D, 5222) .
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ثراندایک 1بر اساس قانون تمرین معتقد است که با تکرار تمرین ارتباط بین محرک و پاسخ قوی میشود و احتمال
پاسخ مطلوب افزایش مییابد .از آنجا که مهمترین عامل یادگیری ،تمرین عمدی است از این رو ،طرح تمرینی مربی یا معلم
باید با تو جه به ماهیت مهارت و عوامل اثرگذار دیگر ،کامل و جامع باشد و شرایطی را که مهارت در آن اجرا میشود،
منعکس کند در این ارتباط باید مهم تر از خود تمرین ،شیوة سازماندهی تمرین باشد .سازماندهی تمرین یکی از مهمترین
چالشهای موجود برای مربیان در طراحی تمرین است.
یکی از ویژگی های تمرین که احتمال موفقیت در رسیدن به اجرای ماهرانه را افزایش میدهد تغییر پذیری تمرین
است .در همین راستا ،یکی از روشهای سازماندهی تمرین آرایش تمرین است که به روشهای مسدودتصادفی تقسیم می-
شود.
تمرین تصادفی ،یک تکلیف است که هرگز در یک توالی دو بار پشت سر هم تکرار نمیشود وقتی فردی چند مهارت
مختلف را در یک جلسه تمرین می کند تمرین تصادفی است .تمرین مسدودیک توالی است که در آن تمامی کوششهای
یک تکلیف با همدیگر انجام میشوند و با تمرین توالی های دیگر اختاللی در اجرای آن به وجود نمیآید تمرین مسدود
وقتی است که فرد تنها یک مهارت را در تمرین تکرار میکند .توجه کنید که در هر دو توالی مسدود و تصادفی ،هر تکلیف
به تعداد مشابهی تکرار میشود و تنها تفاوت آنها ترتیب انجام تکالیف مختلف است .بنابراین دو نوع تمرین نشان دهنده
تغییر پذیری در شرایط تمرین است که معموالً افزایش در مقدار تغییرپذیری تمرین با افزایش مقدار خطای اجرا در حین
تمرین همراه است با این حال شواهد تجربی نشان میدهد ممکن است خطای زیاد از خطای کمتر در اجرا برای یادگیری
مهارت بهتر باشد (قلخانی و همکاران . )1892 ،
یادگیری حرکات درگیر دو فرایند اصلی است که عبارتند از :یادگیری برنامة حرکتی تعمیم یافته و یادگیری پارامتر
(نمازی زاده و همکاران  . )1845 ،یک برنامة حرکتی تعمیم یافته به جای یک حرکت یا دستهای از حرکات خاص ،یک
طبقه از اعمال را کنترل می کند .اشمیت 5این طبقه از اعمال را با یک سری ویژگیهای مشترک ،اما منحر به فرد تعریف
کرد .او این ویژگی ها را ویژگیهای ثابت نامید که هویت اصلی یک برنامة حرکتی تعمیم یافته است .نظریة برنامة حرکتی
عالوه بر اینکه پیشنهاد می کند ویژگیهای ثابت یک برنامة حرکتی تعمیم یافته از اجرای یک مهارت به اجرای دیگر تقریباً
ثابت است ،شامل ویژگیهایی است که تغییرپذیرند و پارامتر (آماره) نامیده می شود (فرخی و همکاران . )1844 ،تحقیقات
نشان میدهد که عوامل مؤثر بر یادگیری ،میتواند تأثیرات متفاوتی بر این دو فرایند مجزا داشته باشد Daniel M.
) . )Russell & Karl M . Newell , 5224در ادامه ،به تعدادی از پژوهشهای مرتبط با موضوع ،اشاره شده است:
حسن بارانی و همکاران ( )1898به تأثیر تداخل زمینه ای و اختصاصی بودن تمرین بر یادگیری یک مهارت پرتابی
پرداختند .تحلیل واریانس یکطرفه تفاوت معنادار بین گروه اختصاصی و تصادفی در آزمون انتقال را نشان دادند .همچنین
دو گروه اختصاصی و تصادفی پردازش کم تالش و پنهان را دنبال کرده اند (حسن بارانی و همکاران  . )1898 ،صباغی و
همکاران ( )1898اثر تداخل زمینه ای و نوع ارائة بازخورد (خودکنترلی و جفت شده) بر مراحل مختلف یادگیری مؤلفة
پارامتر در کودکان را بررسی کردند .نتایج این تحقیق ،اثر سودمند بازخورد خودکنترلی در مرحلة یادداری و تمرین در
شرایط تداخل زمینه ای در مرحلة انتقال در میان کودکان را نشان داد (صباغی و همکاران . )1898 ،
عرب عامری و استیری ( )1895به بررسی تأثیر انواع تمرین ثابت و متغیر بر یادداری و انتقال دقت پرتاب از باالی
شانه در کودکان پیش دبستانی پرداختند که نتایج نشان داد استفاده از تمرینات متغیر بهویژه تمرین متغیر تصادفی در
کودکان میتواند بهطور مؤثری در انتقال دقت پرتاب از باالی شانه تأثیر داشته باشد (استیری و همکاران . )1895 ،
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رهاوی و همکاران ( )1895به بررسی پرداختند .نتایج نشان داد تفاوت معناداری بین روش های مختلف تمرینی در
مرحله اکتساب و یادداری برنامه حرکتی تعمیم یافته وجود دارد .یعنی اثر تداخل زمینه ای در برنامه حرکتی تعمیم یافته
مشاهده شد ( .)P<2022همچنین تفاوت معناداری بین روش های مختلف در گروه های تمرینی در مرحله اکتساب و
یادداری پارامتر مشاهده شد (رهاروی و همکاران .)1895 ،
میچالوپلو 1و همکاران ( )5222با بررسی اثر تداخل زمینه ای و تغییرپذیری تمرین در یادگیری مهارتهای والیبال
در دانش آموزان دبیرستان در یونان برروی  152دانش آموز سنین  12-18سال که طی سالهای گذشته به روش های
تصادفی و متغیر (گروه آزمایشی  )1و مسدود و ثابت (گروه آزمایشی  )5مهارت های والیبال را تمرین کرده بودند ،به این
نتیجه رسیدند که در گروه آزمایشی  1بین پیش آزمون و پس آزمون و بین پیش آزمون و آزمون یادداری و نیز بین پس
آزمون وآزمون یادداری تفاوت معنی داری یافت شد اما در گروه آزمایشی  5و گروه کنترل تفاوتی یافت نشد
).)Michalopoulou, M , Dimopoulou. I , Zeto, E , Kourtessis, T , 5222
کراس 5و همکاران ( )5222تحقیقی تحت عنوان بنیادهای عصبی تداخل زمینه ای در طی یادگیری حرکتی انجام
دادند .بنیادهای عصبی تداخل زمینه ای با استفاده از تصویرسازی متقارن مغناطیسی عملکردی بررسی شد .افراد یک ست
از سه توالی  8بخشی با دست چپ را بر اساس یک برنامه مسدود یا تصادفی آموختند .آزمون مجدد برای یادداری مهارت،
حضور نوعی اثر تداخل زمینه ای را با برتری اجرای گروه تصادفی نسبت به گروه مسدود تأیید کرد .در پایان تمرین ،اجرای
رفتاری بین دو گروه مشابه بود اگرچه گروه تصادفی اجرای بهتری را در آزمون یادداری نشان داد .در طی زمان مطالعه،
گروه تصادفی در مقایسه با گروه مسدود ،فعالیت بیشتری در نواحی حسی و حرکتی وپیش حرکتی نشان دادند .این نواحی
به آمادگی حرکت ،توالی و انتخاب پاسخ مربوط هستند .مزایای تداخل زمینه ای در توالی تکلیف در نتیجه توانایی بهبود
یافته در ایجاد پاسخ های آماده می باشد(. ) Cross, E. S , Schmitt , P. J , & Grafton, S. T, 5222
با توجه به اهمیت رشته ژیمناستیک و پرطرفداربودن این رشته و سطوح قهرمانی این رشته در سنین پایین لزوم
افزایش یادگیری مهارت های حرکتی در افراد ،نیاز به یک برنامه تمرینی که منجر به بیشترین میزان یادگیری مهارت های
ژیمناستیک در آنها شود ضرورت مییابد .لذا هدف این پژوهش بررسی و مقایسه اثر تمرین برنامه حرکتی تعمیم یافته
مسدود وپارامتر مسدود با تمرین برنامه حرکتی تعمیم یافته تصادفی و پارامتر تصادفی بر اکتساب ،یادداری و انتقال
مهارتهای پایه پرش ،تعادل وغلت ژیمناستیک کودکان 8تا  6سال بود تا در صورت امکان نوع خاصی از سازماندهی را با
توجه به نوع مهارت که برای یادگیری مفیدتر است به مربیان و معلمان پیشنهاد کند و با چگونگی تاثیر این تمرینات بر
یادگیری مهارتهای ژیمناستیک گامی روبه جلو وپیشرفتی بسوی طراحی تمرینات کارآمد برداشته شود.
 .2روش شناسی
تحقیق حاضر مطالعهای نیمه تجربی است .این تحقیق با در نظر گرفتن نوع و اهداف آن در حیطه تحقیقات کاربردی و به
لحاظ شیوه انجام کار مطالعه مقطعی میباشد .شرکت کنندگان تحقیق کودکان  6-8سال مهد کودک های شهرستان
شهرکرد در سال  1898بودند که تعداد آنها  25نفر بود و از بین آنها تعداد 52نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند.
پس از ثبت نام کالس ژیمناستیک در مهد کودک های شهرستان شهرکرد در 25نفر در این کالس ثبت نام کردند .از بین
آنها 52نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند و از آنها یک پیش آزمون از سه حرکت پرش (تپانچه.جک پابازوجک پاجفت)
سه حرکت تعادلی (ساده ،لک لک و فرشته) و سه حرکت غلت جلو (پاباز .یک پا و پاجفت) که از حرکات پایه ژیمناستیک
است ،بعمل آمد.
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در حین انجام کلیه حرکات مربوط به پیش آزمون از تمام آزمودنیها فیلم برداری شد و تمامی حرکات انجام شده
توسط آنها ضبط شد سپس به منظور ارزیابی حرکات کودکان فیلم حرکات آنها را در اختیار سه داور دارای سابقه داوری در
مسابقات معرفی شده توسط هیات ژیمناستیک استان چهارمحال و بختیاری قرار گرفت تا آنها امتیازدهی به حرکات
کودکان را انجام دهند .در نهایت پس از دریافت نتایج ارزیابی مجموع نمرات آنها در مورد هر یک از نمونهها محاسبه و
میانگین نمره هر آزمودنی منتشر شد و تمامی نمونه ها به ترتیب از بیشترین نمره از حرکات به کمترین نمره مرتب شدند
سپس بر اساس معدل نمره کسب شده به صورت تصادفی ساده در دو گروه جایگزین شدند.
.3ابزار گردآوري دادهها
آزمونهاي تعادل :مالکهای عمومی اندازهگیری هر سه آزمون تعادلی حفظ تعادل در عرض سه ثانیه و یا
( )1221،1225،1228بدون هیچگونه لرزش در بدن و قرار گرفتن به روی پای مسلط بود و همچنین دستها باید کامال باز
و اگر پای تکیه روی پنجه پا قرار بگیرد به دلیل زیبایی حرکت امتیاز بیشتری به فرد اختصاص داده میشود .مالک اندازه-
گیری تعادلی ایستاده که از سادهترین تعادلیها میباشد نگه داشتن یک پا به سمت باال به صورتی که کف پا به سمت
زمین باشد مالک اندازهگیری تعادلی فرشته نگه داشتن یک پا کامال صاف به سمت عقب و باال هر چه عمودیتر به دلیل
زیبایی حرکت امتیاز بیشتری اختصاص مییابد ،مالک اندازهگیری تعادلی لک لک قرار دادن کف یک پا کنار زانو پای دیگر.
آزمونهاي پرش :مالک عمومی اندازهگیری پرشها ،هرچه ارتفاع بیشتر امتیاز حرکت باالتر و هنگام اجرای حرکت باال
تنه کامال صاف همچنین در هنگام فرود باید زانو هاکمی خم شوندو بدون هیچگونه لرزش باشند.
مالک اندازهگیری پرش تپانچه :پاها در هنگام پرش کامال جفت در شکم جمع شوند همچنین پنجه پاها به سمت پایین
کشیده باشند ،گرفتن پاها در بغل ،باز کردن پاها و فرود .مالک اندازهگیری پرش جک جفت ،در هنگام پرش پاها کامال
صاف (زانو ها) به صورت جفت به سمت صورت هدایت میشوند  ،در آخر باز شدن بدن و فرود .مالک اندازه گیری پرش
جک باز در هنگام پرش پاها به سمت صورت هدایت میشوند به صورتی که زانوها کامال صاف میباشد شبیه جک جفت با
این تفاوت که پاها در هوا  142درجه از وسط باز شوند سپس پاها جفت و فرود انجام میشود.
آزمونهاي غلت :ابتدا پاها کامال جفت دست ها از باالی سر به روی زمین گذاشته میشوند کف دو دست در جلوی پنجه
پاها قرار میگیرد زانوها کمی خم پشت سر را روی زمین قرار داده به صورتی که فاصله سر با دستها به صورت یک مثلث
متساوی االضالع در بیایند و بدن کامال گرد غلت خورده میشود که به صورت  142درجه بدن حرکت میکند.
مالک اندازهگيري غلت جلوپا جفت  :هنگام انجام دادن غلت بدن کامال جمع وزانوها کامل در شکم همچنین برای بلند
شدن در انتهای حرکت باید دستها را جلوی زانوها کشید و دست روی زمین برخورد نکند و همچنین فاصله بین زانوها
نباشد.
مالک اندازه گيري غلت جلوپا باز :هنگامی که پشت سر روی زمین قرار میگیرد هنگام غلت خوردن در باالی سر پاها
142درجه باز میشوند و سپس با پای باز کف دستها را روی زمین گذاشته و آزمودنی بلند میشود و برای زیبایی حرکت
میتوان پاها را به سمت عقب پرت کرده سپس در شکم جمع کرد و بلند شد.مالک اندازه گیری غلت یک پا هنگام غلت
خوردن یک پا کامال کشیده و یک پا کامال جمع در شکم برای امتیاز دهی بیشتر میتوان هنگام بلند شدن از زمین از
دستها کمک نگرفت.
برگه رضایت نامه به والدین نمونههای انتخاب شده داده شد و والدین آنها رضایت نامه نسبت به حضور کودکانشان در
تحقیق را تکمیل کردند به منظور پیشگیری از مشکالت احتمالی تمامی نمونههای پژوهشی بیمه ورزشی شدند در ابتدا
پیش آزمون بر اساس آزمونهایی که قبال شرح داده شد برگزار و افراد در دو گروه تمرینی برنامه حرکتی تعمیم یافته
مسدود با پارامترهای مسدود و گروه تمرینی برنامه حرکتی تعمیم یافته تصادفی با پارامتر تصادفی جایگزین شدند و در
طی 15جلسه تمرینات مخصوص به خود را با برنامه طراحی شده توسط محقق اجرا کردند
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پس از پایان دوره تمرینی در هر گروه مجداداَ آزمون های پیش دوره برای اکتساب ،یادداری و انتقال تکرار شد .در
گروه تمرین برنامه حرکتی تعمیم یافته مسدود با پارامتر مسدود در انتهای هر جلسه آزمون اکتساب اجرا شد و در شروع
جلسه بعدی آزمون یادداری و انتقال برگزار شد در گروه تمرینی پارامتر و برنامه حرکتی تصادفی در انتهای جلسه یازدهم
آزمون اکتساب و در پایان جلسه دوازدهم آزمون یادداری و انتقال برگزار شد در مرحله پیش آزمون و پس آزمون هریک
هریک از مراحل اکتساب ،یادداری و انتقال از اجرای آزمودنیها فیلم برداری شد و نتایج هر آزمون توسط سه داور
امتیازدهی شد و میانگین امتیازات هر آزمودنی در پیش آزمون و پس آزمون برای بررسی اکتساب ،یادداری و انتقال مورد
استفاده قرار گرفت و امتیاز دهی داوران از 2تا  9بوده است همچنین داوران امتیاز آزمونهای اکتساب.یادداری و انتقال را
بر اساس پیش آزمون خود فرد دادهاند یعنی بر اساس پیشرفت نوآموز امتیازها داده شده است .از گروه اول در این پژوهش
گروهی بود که برنامه حرکتی تعمیم یافته مسدود و پارامتر مسدود را تمرین کرد و برنامه تمرینی گروه دوم برنامه حرکتی
تعمیم یافته تصادفی و پارامتر تصادفی بود در حین اجرا متاسفانه گروه اول به  9نفروگروه دوم به  4نفرکاهش یافت.
روشهاي آماري :به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری  SPSS51در دو سطح آمار توصیفی و آمار
استنباطی انجام گرفت .در سطح آمار توصیفی از فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از
آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره (مانکوا) استفاده شد.
.4نتايج و يافته هاي تحقيق
نتایج جدول  1نشان می دهد مقدار معنی داری  Fمربوط به المبدای ویلکز برای هر دو عامل پیش آزمون تعادل و
اثر گروه کمتر از  2/22بوده و معنادار است .به عبارت دیگر اثر پیش آزمون تعادل بر نتایج ازمون نهایی تعادل تاثیر معنی
دار داشته است .همچنین نتایج تعادل بدست آمده در دو گروه تفاوت معنی داری داشت.)P<2/22(.
جدول  -1نتايج آزمون تحليل كوواريانس تعادل درگروه تمرين مسدود وتصادفی
اثر عامل

Fالمبدای ویلکز

Sig

ضريب اتا

پیش آزمون تعادل

8/458

2/289

2/849

گروه

2/828

2/222

2/686

نتایج به دست آمده از جدول  5حاکی از آن است پیش آزمون فقط در مرحله اکتساب یادداری و انتقال مهارت تعادل
اثر معنی دار داشته است ( .)P>2/22نتایج جدول  1نشان می دهد بین اثر تمرین برنامه حرکتی تعمیم یافته مسدود و
پارامتر مسدود با تمرین برنامه حرکتی تعمیم یافته تصادفی و پارامتر تصادفی در آزمون یادداری و انتقال مهارت تعادل
تفاوت معناداری وجود دارد ولی در آزمون اکتساب تفاوت بین دو گروه معنادار نبود .با مقایسه میانگین های تعدیل شده
پس از حذف اثر پیش آزم ون مشخص شد هر سه میانگین تعادل  ،اکتساب و یادداری و انتقال گروه تمرین تصادفی باالتر از
گروه فرض مسدود بوده است .هچنین ضریب اتا نشان می دهد انجام تمرینات مربوط به هرگروه اکتساب  58درصد از
واریانس ،یاد داری  52/4درصد و در انتقال 84/2درصد از واریانس تعادل آزمودنی ها را تبیین کرد.
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جدول  -2نتايج اثرات بين گروهی تحليل كوواريانس مرحله اكتساب،يادداري وانتقال مهارت تعادل درگروه
تمرين مسدود و تصادفی
نوع
مهارت

مجموع

درجه

ميانگين

مربعات

آزادي

مربعات

1

2/922

11/698

5/524

8/814

2/228

18/826

2/228

2/849

2/288

2/524

2/228

2/825

آزمون

متغير

اکتساب

پیش
آزمون

2/922

گروه

5/524

1

پیش
آزمون

6/612

1

6/612

گروه

5/266

1

5/266

2/295

پیش
آزمون

2/912

1

2/912

15/228

یاد داری
تعادل

انتقال

گروه

8/182

1

8/182

ضريب

F

sig
2/228

2/822
2/582

4/228

2/212

اتا

2/842

نتایج جدول  8نشان می دهد مقدار معناداری  Fمربوط به المبدای ویلکز برای هر دو عامل پیش آزمون پرش و اثر
گروه کمتر از  2/22بوده و معنادار است .به عبارت دیگر اثر پیش آزمون پرش بر نتایج ازمون نهایی تعادل تاثیر معنی دار
داشته است .همچنین نتایج پرش بدست آمده در دو گروه تفاوت معنی دار داشت.)P<2/22(.
جدول  -3نتايج آزمون تحليل كوواريانس پرش درگروه تمرين مسدود وتصادفی
اثر عامل

Fالمبداي ويلکز

پیش آزمون پرش

8/229

sig
2/281

2/848

گروه

4/225

2/228

2/664

ضريب اتا

چنانچه از نتایج جدول  8مشخص است اثر پیش آزمون فقط در مرحله انتقال اثر معنی دار داشته است (.)P=2/226
در آزمون های اکتساب و یادداری تاثیر معنی داری نداشت .نتایج بدست آمده از جدول  8نشان می دهد بین اثر تمرین
برنامه حرکتی تعمیم یافته مسدود و پارامتر تصادفی بر اکتساب و انتقال مهارت پرش کودکان  8تا  6سال تفاوت معنی
داری وجود داشت و در مورد آزمون یادداری تفاوت معنی ادار نبود .با مقایسه میانگین های تعدیل شده پس از حذف اثر
پیش آزمون مشخص شد میانگین گروم تمرین تصادفی در هر سه آزمون اکتساب ،یادداری و انتقال باالتر از گروه تمرین
مسدود بود .همچنین ضریب اتا نشان داد اجرای تمرینات مربوط به هر گروه در اکتساب56/8درصد واریانس آزمون یادداری
12/9درصد و درانتقال 52/6درصد از واریانس پرش کودکان  8تا 6سال را تعیین کرد.
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جدول -4نتايج اثرات بين گروهی تحليل كوواريانس مرحله اكتساب،يادداري وانتقال مهارت پرش درگروه
تمرين مسدود وتصادفی
نوع مهارت آزمون
اکتساب

پرش

متغیر

مجموع
مربعات

درجه
آزادی

میانگین
مربعات

F

sig

ضریب اتا

پیش آزمون

2/282

1

2/282

5/824

2/121

2/185

گروه

1/244

1

1/244

2/251

2/285

2/568

2/848

1

2/848

1/212

2/515

2/516

1/249

1

1/249

8/42

2/222

2/129

پیش آزمون

2/282

1

2/282

8/412

2/286

2/882

گروه

1/614

1

1/614

12/22

2/226

2/526

پیش آزمون
یاد داری گروه

انتقال

جدول  -5نتايج آزمون تحليل كوواريانس غلت درگروه تمرين مسدود وتصادفی
اثر عامل

Fالمبداي ويلکز

پیش آزمون پرش
گروه

6/828
8/662

sig
2/222
2/288

ضريب اتا
2/614
2/824

چنانچه از نتایج جدول  6مشخص است اثرپیش آزمون درهر سه مرحله اکتساب و انتقال مهارت غلت معنی دار بود
( .)P<2/22همچنین نتایج بدست آمده ازجدول  18-8حاکی از آن است که بین اثرتمرین برنامه حرکتی تعمیم یافته
مسدود با تمرین برنامه حرکتی تصادفی و پارامترتصادفی در آزمون های اکتساب ( )P=2/556یادداری ( )P=2/225بین
دو گروه تفاوت معناداری وجودندارد .بنابراین فرض صفر در مرحله اکتساب و انتقال پذیرفته می شود ولی یادداری مهارت
غلت بین دو گروه تداخل کم و تداخل زیاد معنادار بود که بر این اساس فرض صفر رد و فرض پژوهش تایید شد
( .)P<2/22در مقایسه میانگین های تعدیل شده پس از حذف اثر پیش آزمون مشخص شد .میانگین های گروه تمرین
تصادفی در هرسه آزمون اکتساب ،یادداری وانتقال باالتر از گروه تمرین مسدود بود .همچنین ضریب اتا نشان داد اجرای
تمرینات مربوط به هرگروه در اکتساب مهارت غلت  12/8درصدواریانس در یاد داری  12/2درصد واریانس و در آزمون
انتقال  51/5درصد از واریانس مهارت غلت آزمودنی ها را تبیین کرد.
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جدول  -6نتايج اثرات بين گروهی تحليل كوواريانس مرحله اكتساب،يادداري وانتقال مهارت غلت درگروه
تمرين مسدود و تصادفی
نوع
مهارت

غلت

آزمون

متغیر

اکتساب

پیش
آزمون
گروه

یاد
داری

انتقال

مجموع
مربعات

درجه
آزادی

میانگین
مربعات

F

9/512

1

9/512

2/615 2/222 55/261

Sig

اتا

2/669

1

2/669

1/628

2/128 2/556

پیش
آزمون

5/242

1

5/242

8/822

2/191 2/292

گروه

8/221

1

8/221

214/2

2/598 2/282

پیش
آزمون

4/828

1

4/828

2/245 2/221 19/895

1/624

1

1/624

2/515 2/225

گروه

8/222

 .5بحث و نتيجه گيري
بررسی ادامه نتایج نشان می دهد بین اثر تمرین برنامه حرکتی تعمیم یافته مسدود وپارامتر مسدود با تمرین برنامه حرکتی
تعمیم یاف ته تصادفی وپارامتر تصادفی در آزمون یادداری و انتقال مهارت تعادل تفاوت معناداری وجود دارد ولی در آزمون
اکتساب تفاوت بین دو گروه معنادار نبود .که پس از حذف اثر پیش آزمون مشخص شد هر سه میانگین تعادل  ،اکتساب
ویادداری وانتقال گروه تمرین تصادفی باالتر از گروه فرض مسدود بوده است .که فرضیه پژوهش مورد تایید قرار می گیرد.
بررسی این یافته بیانگر این است که ممکن است در ابتدای یادگیری یک مهارت یعنی در مرحله ی کالمی – شناختی
تمرین مسدود کمی از تمرین تصادفی مفیدتر باشد بنابراین پس از آنکه فراگیرنده یک الگوی مناسب بدست آورد جای
تمرین مسدود را باید با تمرین تصادفی تعویض نمود .در همین رابطه نیز در سال  5221رایت و شیا 1طی تحقیقی با
عنوان دستکاری سختی  GMPطی تمرین به صورت تصادفی و مسدود بر یادگیری ،به بررسی این موضوع پرداختند که
چگونگی ایجاد تغییر در پارامترهای مربوط به یک الگوی حرکتی تعمیم یافته چه اثری بر یادگیری آن پارامترها دارد .از
آنجا که تمرین مسدود ثبات پاسخ کوشش به کوشش بیشتری ایجاد میکندکه به نظر میرسد برای رشد برنامه حرکتی
تعمیم یافته ) (GMPبسیار کارساز ،اما در یادگیری پارامتر در مراحل بعدی این وضعیت وجود ندارد & Wright, D
) . )Shea , C. H , 5221دراین اثنا ،نظریهای به وجودآمد که کاهش سختی در  GMPامکان دارد به منابع شناختی
بیشتر اجازه دهد تا یادگیری پارامترهای مورد نیاز را معین کنند .شرکت کنندگان الگوی زمانبندی نسبی ساده و پیچیده را
تحت شرایط مسدود و تصادفی آموختند .خطاهای کوچک  GMPدر الگوهای زمانبندی نسبی ساده نشان داده شده در
حالی که این مطلب با بهبود در تعیین پارامتر تحت شرایط تمرین مسدود همراه نبود .دستاورد اصلی برای تعیین پارامتر
در آزمون انتقال تمرین تصادفی ،نشان داده شد .برای این وضعیتها از تئوری منفک بودن در آینههای  GMPو پارامتر
حمایت کرد (.)Schmidt, R.A &Lee, T.D , 2002

Wright & Shea,
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بر طبق نظریهی طرحوارهای اشمیت یک  GMPبر اثر تمرین توسعه مییابد و تمایل برای پاسخهی مولدی دارد
که در همان اشکال ثابت در یک طبقهی حرکتی با هم اشتراک دارند ( . )Schmidt, R.A &Lee, T.D , 2002ولف
و همکاران )1998( ،نشان دادهاند که کاهش تواتر آگاهی از نتیجه ) (KRطی تمرین متوالی توسعهی  GMPرا تسهیل
میکند .در حالی که اثر مخالفی بر فرآیند پارامتر میگذارد (.)Wulf, G, Schmidt, R. A and Deubel, H , 1998
الی و شیا ( )1999نه تنها یافته های ولف و همکاران را تکرار کردند ،بلکه عوامل دیگری را نیز که اثر متفاوتی بر
فرآیندهای  GMPو پارامتر می گذارند را شناسایی کردند .برای مثال تمرین متغیر ،رشد ویژگی پارامتر را سبب میشود .بر
طبق این دادهها الی و شیا ( )1999پیشنهاد کردند که عوامل اکتسابی که ثبات پاسخ تمرین به تمرین تقویت میکنند،
رشد  GMPرا افزایش میدهند .برعکس به نظر می رسد عوامل اکتساب با افزایش تغییرپذیری پارامتر به صورت کوشش به
کوشش برای تسهیل ظرفیت یادگیرندهها در دقت پارامتریزه کردن یک حرکت تحت شرایط انتقال مفید باشد ( Lai, Q
 . )& Charles H . Shea , 1999با عنایت به تغییر در طبیعت ( GMPبرای مثال ساده سازی آن) بر طبق این
پیشنهادات ،هیچگونه تغییری در نقشی که توسط تمرین مسدود و تصادفی برای یادگیری پارامتر بازی میکرد ،مشاهده
نشد (.)Schmidt, R.A &Lee, T.D , 2002
رایت و شیا ( )5221طی انجام این آزمون  ،در شکل یک خطای زمانبندی نسبی تغییر  GMPرا به عنوان یک
عملکرد برنامهریزی تمرین و تکلیف برای هر بلوک در مرحلهی اکتساب ،یادداری و انتقال زمانبندی نسبی مهارت رسم
کردند .متعاقب اثر اصلی ساده آشکار شد خطای زمانبندی نسبی برای تکلیف پیچیده بهبود پله به پلهای را از آغاز تا پایان
مرحله ی اکتساب داشت .این برای حالت تکلیف ساده نبود ،بلکه با تغییر کم در خطای زمانبندی نسبی در کل مرحلهی
اکتساب به دست آمد .این در حالی بود که خطای زمانبندی مطلق (تغییر یافته) برای تمرین مسدود نسبت به شرایط
تمرین تص ادفی نیز کمتر بود .بعد از تحلیل آزمونهای یادداری به این نتیجه رسیدند که خطای زمانبندی نسبی برای گروه
تکلیف ساده کمتر از گروه های تکلیف پیچیده در هر دو شرایط تمرینی مسدود تصادفی بود .نتایج حاکی بود که خطای
زمانبندی نسبی ،برای شرایط تمرینی مسدود در تکالیف پی چیده ،به صورت معناداری کمتر از شرایط تمرینی تصادفی است
) . ) Wright, D & Shea, C. H , 5221اما این موضوع برای تکلیف ساده صدق نمیکند .در ادامه تحلیلها از کشف
هر گونه اثر یا تعامل معناداری برای تکلیفهای زمانبندی مطلق (تغییر پارامتر) عاجز ماند(. )Magill, R.A , 5226
زمانبندی نسبی عموماً مشابه بود .خطای زمانبندی نسبی برای گروههای تکلیف ساده نسبت به گروههای تکلیف
پیچیده کمتر بود .عالوه بر این نیز خطای زمانبندی نسبی در تکلیف پیچیده برای گروههای تمرین مسدود نسبت به
گروههای تمرین تصادفی کمتر بود که البته این مورد در تکلیف ساده نشان داده نشد .در مورد زمانبندی مطلق نتیجهی
جالبی که به دست آمد این بود که خطای زمانبندی مطلق برای تمرین تصادفی در هر صورت (چه تکلیف ساده چه
پیچیده) خیلی کمتر از شرایط تمرین مسدود بود .در کل میتوان گفت برای تکلیف پیچیده یادگیری  GMPبا تمرین
مسدود تحصیل میشود در حالی که یادگیری پارامترها ،همان گونه که در آزمون انتقال نشان داده شد ،توسط تمرین
تصادفی افزایش مییابد .این دادهها با کشفیات جدید همخوانی داشت که هدف آن تعیین نقش رشد فرآیند  GMPو
پارامتر در نتیجهی تجربه برنامهریزی تمرین به شکل مسدود و تصادفی است ( .)12-16با تکیه بر تحقیقات فوق باید اذعان
نمود که نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات شیا و رایت وهمچنین نتایج قبلی مطالعات ایشان داری همخوانی کامل بوده
وهمدیگر را مورد تایید قرار می دهند ولی با نتایج تحقیقات اشمیت و لی .)5222 ( 1که هیچگونه تغییری در نقشی که
توسط تمرین مسدود و تصادفی برای یادگیری پارامتر بازی میکرد ،نشان ندادند همخوان نیست علت این همخوانی را
شاید بتوان در نوع ونحوه آموزش  ،تعداد نمونه وبرخی عوامل تاثیر گذار دیگر مانند متغیر های مزاحم ومداخله گر مانند
تم رینات شخصی فرد ،آموخته های قبلی ویا حتی خصوصیات فردی گروه نمونه دانست ( Schmidt, R.A &Lee, T.D
.), 2002
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همچنین در این راستا ،زتو و همکاران ) 5222(1در بررسی اثر تداخل زمینه ای (مسدود وتصادفی) بر اجرای مهارت
های والیبال در  56دختر مبتدی در والیبال طی  12هفته و هر هفته  5جلسه تمرین به این نتیجه رسیدند که روش های
مسدود و تصادفی بر بهبود عملکرد دانش آموزان تأثیر معنی داری دارد وپیشنهاد کردند که تمرین مسدود همراه با تصادفی
می تواند به طور مؤثری در یادگیری مهارت های والیبال در کودکان غیرماهر استفاده شود ( Zetou , E ,
) Michalopoulou M , Giazitzi K , Kioumourtzoglou E , 5222هم چنین ،عرب عامری و استیری
( ) 1895به بررسی تأثیر انواع تمرین ثابت و متغیر بر یادداری و انتقال دقت پرتاب از باالی شانه در کودکان پیشدبستانی
پرداختند که نتایج نشان داد استفاده از تمرینات متغیر بهویژه تمرین متغیر تصادفی در کودکان میتواند بهطور مؤثری در
انتقال دقت پرتاب از باالی شانه تأثیر داشته باشد(عرب عامری و استیری .)1895 ،که این نتایج نیز با نتایج مطالعه حاضر
کامال دریک راستا بوده ودارای نتایجی یکسان هستند که بیانگر صحت و درستی اجرای برنامه های آموزشی و انجام صحیح
آزمون ها در مطالعه حاضر می باشد.
اثرپیش آزمون فقط درمرحله انتقال اثر معنی دار داشته است ولی درآزمون های اکتساب ویادداری تاثیر معنی داری
نداشت.همچنین نتایج حاکی است بین اثر تمرین برنامه حرکتی تعمیم یافته مسدود وپارامتر تصادفی بر اکتساب وانتقال
مهارت پرش کودکان 8تا  6سال تفاوت معنی داری وجود داشت ودر مورد آزمون یادداری تفاوت معنی دار نبودکه فرض
صفر درمورد اکتساب ومهارت رد وفرضیه پژوهش تایید شده است.
در این رابطه ،شریف نژاد و همکاران ( )1848در بررسی تأثیر بازد اری پس گستر در شرایط تداخل زمینه ای که بر
روی  22پسر دانشگاه صنعتی امیر کبیر و روی تکلیف حرکت دادن دست در بین موانع و ضربه زدن به آنها اجرا شد به
این نتیجه رسیدند که گروه تصادفی هر چند در مرحله اکتساب عملکرد ضعیف تری نسبت به سایر گروه ها داشت اما در
مرحله یادداری و انتقال کامال متفاوت عمل کرده و نتایج مثبتی را نشان دادند (شریف نژاد و همکاران  . )1848 ،همچنین،
میچالوپلو و همکاران ( ) 5222با بررسی اثر تداخل زمینه ای و تغییرپذیری تمرین در یادگیری مهارت های والیبال در
دانش آموزان دبیرستان در یونان برروی  152دانش آموز سنین  12-18سال که طی سال های گذشته به روش های
تصادفی و متغیر (گروه آزمایشی  )1و مسدود و ثابت (گروه آزمایشی  ) 5مهارت های والیبال را تمرین کرده بودند ،به این
نتیجه رسیدند که در گروه آزمایشی  1بین پیش آزمون و پس آزمون و بین پیش آزمون و آزمون یادداری و نیز بین پس
آزمون وآزمون یادداری تفاوت معنی داری یافت شد اما در گروه آزمایشی  5و گروه کنترل تفاوتی یافت نشد
) .)Michalopoulou, M , Dimopoulou . I , Zeto, E , Kourtessis, T, 5222کراس و همکاران ()5222
تحقیقی تحت عنوان بنیادهای عصبی تداخل زمینه ای در طی یادگیری حرکتی انجام دادند .بنیادهای عصبی تداخل زمینه
ای با استفاده از تصویرسازی متقارن مغناطیسی عملکردی 5بررسی شد .افراد یک ست از سه توالی  8بخشی با دست چپ
را بر اساس یک برنامه مسدود یا تصادفی آموختند .آزمون مجدد برای یادداری مهارت ،حضور نوعی اثر تداخل زمینه ای را
با برتری اجرای گروه تصادفی نسبت به گروه مسدود تأیید کرد .در پایان تمرین ،اجرای رفتاری بین دو گروه مشابه بود
اگرچه گروه تصادفی اجرای بهتری را در آزمون یادداری نشان داد .در طی زمان مطالعه ،گروه تصادفی در مقایسه با گروه
مسدود ،فعالیت بیشتری در نواحی حسی و حرکتی وپیش حرکتی نشان دادند .این نواحی به آمادگی حرکت ،توالی و
انتخاب پاسخ مربوط هستند .مزایای تداخل زمینه ای در توالی تکلیف در نتیجه توانایی بهبود یافته در ایجاد پاسخ های
آماده می باشد (.)Cross , E. S , Schmitt , P. J , & Grafton , S. T , 5222
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لذا همانگونه که از نتایج شریف نژاد و همکاران ( )1848و میچالوپلو و همکاران ( )5222پیداست تاثیر آموزشهای
فوق دربرخی از متغیر ها دارای تفاوت ودربرخی تفاوتی مشاهده نشده است که این موضوع دقیقا با نتایج تحقیق حاضر
دارای همخوانی است زیرا درتحقیق حاضر نیز نتیجه حاصل شد که روش های مسدود و تصادفی ،به طور موثری براکتساب
و انتقال مهارت پرش ،کودکان  8تا  6سال ،تأثیرگذار بوده است لیکن درمتغیر یاد داری تفاوتی وجود نداشته است .آنچه
دراینجا قابل بحث است این است که باالخره هیچ آموزشی بر یادگیری بی تاثیر نیست ولی احتمال دارد مسائل بسیاری
براین موضوع اثر گذار باشند که نتایج را آنطور که دلخواه است نشان ندهند مثال بی میلی برخی از آزمودنی ها به ورزش
ویاحتی تمایل بیش از حد برخی دیگر ممکن است نتایج نادرستی نشان دهد گرچه محقق سعی می کند گروه های مورد
مطالعه را با همدیگر یکسان سازی کند ولی این از خصوصیات بارز انسان است که دربرخی موارد کامال غیر منتظره عمل
می کند .به همین دلیل ممکن است برخی نتایج با مطالعات قبلی همخوان نباشند گرچه دراین مطالعه اکثر نتایج مشابه با
نتایج دیگران است (شریف نژاد و همکاران . )1848 ،
اثرپیش آزمو ن درهر سه مرحله اکتساب ،یادداری وانتقال مهارت غلت معنی دار بود همچنین همانگونه که نتایج
نشان می دهد اثر تمرین برنامه حرکتی تعمیم یافته تصادفی و پارامتر تصادفی بر انتقال مهارت غلت کودکان  8تا  6سال
بیشتر از تمرین برنامه حرکتی تعمیم یافته مسدود و پارامتر مسدود تاثیر گذار است.
در این خصوص ،سیمون ) 5222( 1اثرات تداخل زمینه ای را با دو تکلیف بررسی کرد .این مطالعه نشان داد که
همراه با اثر اصلی ،اجرای آزمودنی های مسدود در طی اکتساب ،به هدف نزدیکتر بود .اما آزمودنی های تصادفی اشتباهات
کمتری در یادداری  58ساعت بعد دا شتند .بعالوه ،آزمودنی های تصادفی جزئیات الگوهایی را که تمرین کرده بودند بهتر به
یاد می آوردند ) . (Simon, D. A , 5222همچنین ،کالرک و همکاران )5228( 5به منظور پاسخگویی به این سوال که
آیا سطوح باالی تداخل زمینهای در اکتساب مهارت نوشتن مفید است؟ پژوهشی را انجام دادند ،آن ها در این مطالعه 8
آزمایش جداگانه را طراحی کردند .آزمودنیهای این پژوهش را دانش آموزان مدارس ابتدایی ( 88نفر در آزمایش اول22 ،
نفر در آزمایش دوم و  24نفر در آزمایش سوم) تشکیل دادند .آزمودنیها در هر آزمایش به گروه های تصافی و مسدود
تقسیم شدند و تمرینات خود را براساس طرح تدوین شده اجرا کردند.در شرایط مسدود حروف  Aو  Bو  Yهر کدام 58
بار تمرین شدند و در شرایط تصادفی هر حرف بطور تصادفی در مجموع  58بار تمرین شد .آزمایش های سه گانه نتایج
متفاوتی بدنبال داشت به طوری که آزمایش اول آن ها ،عملکرد بهتر را متوجه گروه مسدود کرد و در آزمایش دوم گروه
تصادفی عملکرد بهتری نسبت به گروه مسدود داشتند و در آزمایش سوم تفاوت معنیداری در اجرا بین سطوح مختلف
تداخل مشاهده نشد .ولی بطور کلی نتایج آزمایش ها نشان داد که طرح تمرین تصادفی منجر به افزایش یادداری و انتقال
اجرا در اکتساب مهارت نوشتن شد .که باید اذعان نمود با توجه به نتایج متفاوت درتحقیقات فوق نمی توان نتیجه واحدی
را فرض نمود که این موضوع به عوامل مختلفی از جمله روشهای آزمون  ،شرایط آن وخصوصیات آزمودنی ها وشاید
سونگری برخی محققین باشد ولی آنچه می توان نتیجه رفت این است که در مطالعه حاضر نیز برخی از متغیر ها تفاوت
معنی دارنشان داده و برخی اینگونه نبوده اند که درکل نتایج مطالعات قبلی را مورد تایید قرار می دهد . ( Clark, S.
)Tremblay F , Ste – Marie D , 5228
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 .6فهرست منابع و مآخذ
 .1حسن بارانی ،فریبا .عبدلی ،بهروز .مدبری ،شقایق« .)1898( .تأثیر تداخل زمینه ای و اختصاصی بودن تمرین بر
یادگیری یک مهارت پرتابی :مطالعة پردازش کم تالش» .رشد و یادگیری حرکتی _ ورزشی ،دوره  .2شماره .1
ص.81-22 :
 .5حمایت طالب ،رسول؛ مرادی ،علی؛ برومند ،محمد رضا و فخرپور ،رقیه ( «. )1844اثر تداخل ضمنی بر
اکتساب ،یادداری و انتقال مهارت های سرویس والیبال (با تاکید بر تلفیق تمرینات مسدود و تصادفی)» .مجله
رشد و یادگیری حرکتی – ورزشی .شماره  .8ص.2 -55 :
 .8خیراندیش،علی؛ عبدلی ،بهروز و نمازی زاده،مهدی ( «.)1844تاثیر تداخل زمینه ای در شرایط یادگیری پنهاان و
آشکار در مهارت ردیابی».فصلنامه المپیک..سال  .12شماره  . 8پیاپی .82
 .8رهاوی ،رزا .شجاعی ،معصومه .استیری ،زهرا .نقی زاده ،حسن« .)1895( .اثر دو نوع تداخل قبل از اجرا و تداخل
حین اجرا بر یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر مهارت های پایه بسکتبال» رشد و یادگیری حرکتی-
ورزشی (حرکت) ،شماره  .15ص.122-158 :
 .2شریف نژاد ،علی؛ بهرام ،عباس و فرخی ،احمد («. )1848تأثیر بازداری پس گستر در شرایط تداخل زمینه ای».
نشریه علوم حرکتی و ورزش.جلد اول .شماره  .2ص.21 -42 :
 .6صابری کاخکی ،علیرضا؛ بهرام،عباس؛ کیامنش،علیرضا و نمازی زاده ،مهدی ( «.)1845اثرفراوانی آگاهی از نتیجاه
و تداخل زمینه ای بر عملکردویادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته وپارامتر زمان».نشاریه علاوم حرکتای وورزش.
جلد اول .ص.22-88 :
 .2صباغی ،ایوب .بهپور ،ناصر .حیرانی ،علی« .)1898( .اثر تداخل زمینه ای و نوع ارائة بازخورد (خودکنترلی و جفت
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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 22 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, 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 referes,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 25 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 25 hours
later, the retention and transfer post tests were taken. The data was analyzed by MANCOVA with alpha set at
0002. 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<0002). 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.
Key words: gymnastics, contextual interference, acquisition, retention, transfer
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