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 مقدمه

های  اجرای مهارت ۀهایی است که در آن نحوة آموزش مهارت با توجه به متفاوت بودن زمینشنا از رشته

ها دارد. از آنجا که اهمیت بسزایی در درگیر کردن نوآموزان برای یادگیری و اکتساب مهارت ،حرکتی

رو  ، ازایناستترین مسئولیت مربیان ورزشی و استادان تربیت بدنی های حرکتی اصلیآموزش مهارت

منظر  های حرکتی به مبتدیان را ازمد که یادگیری مهارتاهای آموزشی کارکه روش شدههمواره سعی 

های مختلف ورزشی ریزی آموزشی در رشته تا برنامه شوندد، شناسایی کننمیانتقال تسهیل و تسریع 

الزم ها از آسان به سخت، از مدت زمان طوری صورت گیرد که با دادن توالی مناسب به آموزش مهارت

 ای گستردهطور  پرورش بههای آموزش و ویژه در برنامه دورة یادگیری کاسته شود. از این ویژگی بهبرای 

سبب سهولت در یادگیری  هایادگیری بین مهارت مثبت در حقیقت وجود انتقال .(0)شود استفاده می

بین دو مورد را که  ۀلپردازان یادگیری حرکتی، نقش تشابه عناصر متشک نظریهشود. مهارت بعدی می

کنند و معتقدند، عنوان دلیل اولیه برای انتقال قلمداد می به ،انتقال یادگیری بین آنها صورت گرفته

هرچه اجزای دو مهارت یا موقعیت شباهت بیشتری داشته باشند، مقدار انتقال مثبت بین آنها بیشتر 

یندهای امشابهت فر ۀانتقال مثبت در نتیج( 2665، به نظر ریسبرگ ). از سوی دیگر(2)خواهد بود 

آموزی را  های مهارتآید. باید در نظر داشت کسانی که برنامهوجود می یادگیری یا اجرای دو مهارت به

-های استراتژیک و مفهومی، طرحاصل انتقال یادگیری را در نظر داشته باشند و از شباهت ، بایدتنظیم 

و با انتخاب توالی  یرندها بهره گیابی فضایی و زمانی مشترک و عناصر ادراکی مشترک بین مهارت

تر های پیچیدهادگیری مثبت در مهارتیتقال که قابلیت ایجاد ان را ترایهای پایهآموزشی مناسب، مهارت

های شنا نیز رعایت شود و آن این امر باید در مورد آموزش مهارت .(3) را دارند، در اولویت قرار دهند

های این رشتۀ ورزشی را دارند، در ابتدا ثبت به دیگر مهارتهایی را که قابلیت انتقال مدسته از مهارت

ی باشند که حداقل تداخل و حداکثر انتقال ا گونه بهکلی، جلسات آموزشی  طور بهآموزش داده شوند و 

شنا نیز مصداق دارند و  ۀدر رشت ادشدهیموارد  آید. وجود بههای این رشته مثبت بین آموزش مهارت

شوند، باید در ابتدای تر آموزش داده می تر و سریعنظر اکتساب و یادگیری آسانهایی که از مهارت

بسا نوآموزان با یادگیری سریع یک مهارت با افزایش  های آموزشی مربیان شنا قرار گیرد. چه برنامه

ا های بعدی داشته باشند و انرژی و زمان بیشتری ربیشتری برای یادگیری مهارت ةنفس، انگیز اعتمادبه

 نهایت وزرش اختصاص دهند.در برای یادگیری شنا و 
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صورت تحقیقات بنیادی به آزمایش نظریات و  به اغلبانتقال یادگیری  ۀه در زمینگرفت مطالعات انجام

گرایش به تحقیقات کاربردی در ادبیات انتقال یادگیری افزایش  های اخیر در سال  اندها پرداختهفرضیه

 های حرکتی انجام گرفته است.های شناختی و مهارتدر هر دو حیطۀ مهارت این مطالعاتیافته است. 

خوبی تمرین  هایی توانایی ایجاد انتقال مناسب یادگیری را دارند که بهاند، مهارتتحقیقات نشان داده

جا که ورزشکاران ماهر  میزان این انتقال با میزان آمادگی قبلی در ارتباط است، تا بدان .(5)شده باشند 

های فردی یادگیرنده از یک سو و از سوی  . ویژگی(4 ،0)های خود هستند راحتی قادر به تغییر تکنیک به

کننده دارند،  های حرکتی در تعیین میزان و جهت انتقال نقش تعیینهای خود مهارتویژگی ،دیگر

برخی پژوهشگران، مطالعات  .(9) تأثیرتأثیر نیستند بی زمینهکه عوامل محیطی نیز در این  درحالی

-های مختلف شناختی انجام داده گستر در یادگیری مهارتگستر و پسای در مورد انتقال پیشگسترده

( در پژوهش خود روی کودکان دارای مشکالت خواندن، تأثیر منفی انتقال 2606) 0اند. پیمپرتون

در پژوهشی روی ( 2606و همکاران ) 2. بیکر(8)های گفتاری نشان داد گستر را در یادگیری مهارت پیش

گستر منفی به  ، نشان دادند انتقال پیشساله پنجو  ساله سهیادگیری چند تکلیف غیرحرکتی در کودکان 

. تحقیقات زیادی نیز در حیطۀ انتقال و تداخل (7)است  رگذاریتأث ساله سهمیزان بیشتری روی کودکان 

( در 2663) پور های حرکتی و ورزشی انجام گرفته است. مصطفیگستر در مهارت گستر و پس پیش

انتقال  ،تکلیفی در مهارت تیراندازی، بین تیراندازی با تفنگ بادی و تفنگ خفیف بررسی انتقال میان

عنوان نتیجۀ یک مطالعۀ  ( به2660) 3. لوستیک، هاشر و تونو(06)کردند مشاهده ن را داریامعن

های حرکتی مهارتگستر در  گستر و پس گرفته در زمینۀ انتقال پیش فراتحلیلی که روی مطالعات انجام

دهد که بر اطالعات نامربوط کنترل وجود کند عملکرد بهینه تنها زمانی رخ میانجام شده بود، بیان می

منظور تعیین تأثیر تمرین دو تکلیف  ه بهای ک( در مطالعه2660) 5. پانزر، ویلد و شیا(00)داشته باشد 

مشابه روی یادگیری هر کدام از آنها انجام داده بودند، به این نتیجه رسیدند که انتقال بین دو مهارت 

ی نداشته است ریتأثهای مشابه گستر بر یادگیری این مهارت گستر و پس زیاد بود، اما بازداری پیش

گستر  گستر و پس بررسی تأثیر انتقال پیش ای در زمینۀ ( در مطالعه2660و همکاران ) 4. براون(02)

شود و  اطالعات منفی، به این نتیجه رسیدند که وجود تداخل سبب کاهش عملکرد افراد در یادآوری می
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ای  ( در مطالعه2606کاران )و هم 0. تالت(03)است  رگذاریتأثگستر گستر بیش از انتقال پسانتقال پیش

-ی، نشان دادند که انتقال و تداخل بین دو تکلیف تنها زمانی رخ میدودستروی دو تکلیف هماهنگی 

شوند و این  ( وارد رقابت میB( با تکلیف بعدی )تکلیف Aشدة قبلی )تکلیف  دهد که تکلیف یادگرفته

بعدی در حافظه باقی مانده باشد که سبب انتقال دهد که الگوی قبلی، قبل از شروع الگوی زمانی رخ می

 .(05)شود گستر منفی میپیش

ای از تحقیقات  دهد که بخش عمده بررسی ادبیات و پیشینۀ پژوهشی موضوع تحقیق نشان می

های مداوم کمتر بررسی  مدت بوده است و مهارت های حرکتی مجرد و کوتاه گرفته در مورد مهارت نجاما

های مداوم  کند که ممکن است مکانیزم انتقال در مهارت ( در این مورد بیان می2669) 2اند. سیلدر شده

کرده است. سطح اول های مجرد باشد. او انتقال را به دو سطح تقسیم  ای متفاوت از مهارت یا زنجیره

های مجرد است و سطح دوم انتقال که از اهمیت بیشتری برخوردار است، در  انتقال مربوط به مهارت

پژوهشی به  ( در2669. سیلدر )(04 ،00)دهد  های مداوم یا حرکات متوالی رخ می یادگیری مهارت

گستر در یک مهارت حرکتی متوالی پرداخت. نتایج پژوهش وی نشان داد میزان  بررسی انتقال پیش

( 2668. پانزر و شی )(00)های ابتدایی و میانی بود  گستر بخش پایانی توالی بیشتر از بخش انتقال پیش

مشابه روی یکدیگر، به این نتیجه رسیدند که در پژوهشی روی انتقال دو مهارت حرکتی مداوم نسبتاً 

گستر نیز کمتر از  گستر مثبت در یکی از دو مهارت بیشتر و میزان بازداری پس میزان انتقال پیش

دیگری بوده است. آنان روی این نتیجه بحث و بیان کردند که ممکن است علت این یافته این باشد 

تر است،  رت دیگر داشته است، یک مهارت طوالنیگستر بیشتری روی مها مهارتی که انتقال پیش

مدت زمان اجرای آن به زمان بیشتری نیاز داشت. آنان در توجیه نتایج خود بیان کردند  که یطور به

تری دارند و به میزان  ای قوی تر است، بازنمایی حافظه هایی که مدت زمان اجرای آنها طوالنی مهارت

 .(09)یابند  ل میهای مشابه انتقا بیشتری به مهارت

های مختلف، به نتایج گستر روی مهارت گستر و پسدر مورد انتقال پیش گرفته تحقیقات انجام

ها، مختلفی مانند نوع مهارتها در نتایج به عوامل که بیان شد، این تفاوتطور هماناند و متفاوتی رسیده

ها در ادبیات پژوهشی  ها، میزان آمادگی فرد و ... بستگی دارد. وجود این تفاوتمیزان تشابه مهارت

کند که شاید با وجود تشابه باال بین دو مهارت حرکتی، انتقال  پیشنهاد می موضوع تحقیق، خود
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رسد تا برای نظر می رو ضروری به باشد. ازاینگرفته  های صورتبینییادگیری بین آنها متفاوت از پیش

 .شودمطالعه  های مختلف در ورزشها  آموزش، انتقال یادگیری بین مهارتسازی  و بهینهافزایش عملکرد 

از دو شنای کرال سینه یا پشت، ابتدا  کی کدامدر مورد شنا و توالی بهینۀ آموزش شناها، و اینکه 

نظران این  ین آنها چقدر و در چه جهتی است، بین مربیان و صاحبآموزش داده شود و میزان انتقال ب

کرال سینه  های شنایبا این حال در مورد اینکه بین مهارت. (08)رشتۀ ورزشی اختالف نظر وجود دارد 

ایجاد  را تواند انتقال یادگیری مثبتی بین این دو مهارتمشترکی وجود دارد که می یها و پشت مؤلفه

و  استدر این دو مهارت شنا، الگوی حرکتی پاها کامالً مشابه  .توافق کلی وجود دارد ، تقریباًکند

ای چرخش بدن در دو شنا ها نیز روی سطح همسانی قرار دارد. همچنین الگوه راستای حرکتی دست

کند که ممکن است انتقال یادگیری مثبتی بین های مشترک پیشنهاد می . این جنبه(07) مشابه است

ست که آموزش ا گونه نیاشیوة سنتی آموزش این دو مهارت به  این دو مهارت شنا وجود داشته باشد.

های آموزشی مدنظر  اخیراً برخالف آنچه در برنامهمهارت کرال سینه قبل از کرال پشت است، اما 

 نسبت به آموزش کرال سینه مدرسان شناست، فرضیۀ اولویت دادن آموزش مهارت شنای کرال پشت

، نفس ( که به تحلیل کینماتیک حرکات2660. کاسترو و گویمارس )(07 ،26) مطرح شده است

کنند که یادگیری مهارت  اند، بیان می کشیدن و آهنگ حرکت در دو شنای کرال سینه و پشت پرداخته

تر  که کرال پشت ساده تر از کرال پشت بوده و به هماهنگی بیشتری نیاز دارد  درحالی کرال سینه پیچیده

دیگر، کنترل سایر عوامل  است، به همین دلیل، آموزش مهارت کرال پشت در اولویت قرار دارد. از سوی

نظر  . براساس این فرضیه به(26)افزاید  نظیر نفس کشیدن در کرال سینه نیز به پیچیدگی آن می

رسد که اولویت دادن آموزش شنای کرال پشت به کرال سینه به تسهیل فرایند یادگیری دو شنا در  می

دهیم.  ال سینه را آموزش میهای آموزشی ابتدا مهارت کر که ما در محیط نوآموزان منجر شود. درحالی

نظری بیان شد، در  صورت به آنچهپردازیم آیا مانند  رو در پژوهش حاضر به بررسی این مورد می ازاین

کند؟ از لحاظ  حوزة عمل نیز اولویت دادن آموزش شنای کرال پشت، فرایند یادگیری را تسهیل می

دهد، دو نظریۀ  تی دیگر چرا و چگونه رخ میحرکتی به مهار مهارتنظری، در مورد اینکه انتقال از یک 

های  کلی وجود دارد که یکی از آنها به مشابهت بین اجزای دو مهارت و دیگری روی مشابهت بین ویژگی

حال سؤال اصلی در پژوهش حاضر، میزان انتقال یا انتقال مثبت و .(2)دارد  دیتأکپردازش دو مهارت 

یک مهارت برای ما جای سؤال دارد. بنابراین، اگر بین اجزای این دو  تأخرمنفی نیست، بلکه اثر تقدم و 

، اما اینکه تقدم (9)ود انتقال بین دو مهارت است تشابه وجود داشته باشد، دلیل بر احتمال وج  مهارت
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ظریۀ مشابهت بین ۀ نلیوس بهشود، ممکن است  کدام مهارت در آموزش به یادگیری بیشتری منجر می

با توجه به اینکه محققان پژوهشی را یافت نکردند که به مطالعۀ های پردازش قابل بحث باشد.  ویژگی

نظر  رو مطالعه در این زمینه الزم و ضروری به باشد، ازاین گستر این دو مهارت پرداخته میزان انتقال پیش

منظور  ت هر کدام از این دو شنا به دیگری بهرسد. بنابراین، شناسایی و تعیین میزان انتقال مثبمی

 که یدرصورتاولویت دادن زمانی یکی از آن دو در آموزش مبتدیان از اهمیت زیادی برخوردار است و 

گستر یکی از آنها به دیگری بیشتر است، نتایج تحقیق حاضر نشان دهد که میزان انتقال مثبت پیش

تر شنا  آن نوع شنا قبل از دیگری به یادگیری بهتر و سریع توان با اطمینان زیادی گفت که آموزشمی

هدف اصلی  ،با توجه به موارد ذکرشده گردد.جویی در وقت و زمان نیز میشود و سبب صرفه منجر می

های شنای کرال سینه و کرال  گستر بین مهارت مقایسۀ انتقال یادگیری پیشو مطالعۀ حاضر بررسی 

 .استختر پشت در دانشجویان نوآموز د

 

یشناسروش

 طرح تحقيق

برای  طرح تحقیق دو .استآزمون آزمون و پسبا پیشتجربی  تحقیق حاضر از نوع تحقیقات نیمه

گستر یک نوع  در واقع پیش آورده شده است. 2و  0طور خالصه در جداول  گستر به بررسی انتقال پیش

 شود. انتقال است، زیرا انتقال یادگیری از تکلیف اول به تکلیف دوم بررسی می

 

 گستر بين دو مهارت کرال سينه و کرال پشت. طرح تحقيق برای بررسی انتقال پيش7جدول 

 تکليف ثانويه تکليف اوليه گروه 

 از کرال سينه به پشت
 کرال پشت کرال سینه آزمایش گروه

 کرال پشت کندتمرین نمی گروه کنترل

 از کرال پشت به سينه
 کرال سینه کرال پشت گروه آزمایش

 کرال سینه کندتمرین نمی گروه کنترل

 

 کنندگان شرکت

 دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ۀکلیشامل آماری این تحقیق  ۀجامع

برای تحقق هدف  نام کرده بودند. در درس شنای مقدماتی ثبت 70 -76که در نیمسال اول تحصیلی  بود
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کیلوگرم و قد  53/48 ± 42/8سال، وزن  92/25 ± 07/3نفر با میانگین سن  06 آنهاتحقیق از بین 

ل گروه شام نفری 04 در چهار گروه در دسترس انتخاب شدند و صورت متر به سانتی 84/047 ± 43/4

پشت، و گروه آزمایشی کرال  -کرال پشت، گروه آزمایشی کرال سینه -کنترل گروه کرال سینه، -کنترل

کنندگان  در پایان تحقیق، تعداد شرکت ها یعلت افت آزمودن . در این تحقیق بهقرار گرفتندسینه -پشت

 نفر کاهش یافت. 57به 

 

 يند آموزشافر

 :کرد یهای تحقیق از الگوی زیر تبعیت م آموزشی برای تمامی گروه ۀهر جلس

   هدف جلسه، مراحل و تکالیف موردنظر برای تحقق آن توصیف شد .0

تکلیف موردنظر توسط مدرس اجرا شده و سپس تمامی مختصات و  ابتدا ،برای هر مرحله .2

شایان ذکر است که مدرس پژوهش حاضر )نویسندة  طور کالمی توضیح داده شد. تکلیف به یها یژگیو

 ی اسالمی ایران است جمهوراول مقاله(، مدرس رسمی فدراسیون شنای 

 ةصورت بازخورد افزود شده و به یبند نقاط ضعف و قوت اجرای نوآموزان جمع ،پس از اولین اجرا .3

  کالمی تأخیری به آنها ارائه شده و دوباره تکلیف توسط مدرس اجرا شد

وند تمرین تا بهبود اجرای نوآموزان ادامه یافت تا نوآموزان به هماهنگی مطلوب برسند. طی این ر .5

، ای هنگام استراحتکالمی و یادگیری مشاهده ةمدت، نوآموزان برای بهبود اجرا از بازخورد افزود

  رندببهره ب گروهی صورت به

  خستگی زودرس نشود انتخاب شد که موجب یا گونه مدت زمان تمرین و تکرارها به .4

 ها توسط یک مدرس انجام گرفت.همۀ مراحل تمرین در همۀ گروه .0

 روش اجرا

های شنای کرال سینه و پشت از نظر سه کارشناس شنا در این تحقیق برای ارزیابی کیفیت مهارت

های  حرکتی مهارت یها یک از مؤلفه مربوط به هر هایت ژوری( استفاده شد. تعیین بارم امتیازأ)هی

هر دو مهارت و نظر متخصصان صورت گرفت.  آموزشی یبند میبراساس تقسشنای کرال سینه و پشت 

. لفۀ وضعیت قرارگیری بدن در آب، حرکات پا، حرکات دست، تنفس و هماهنگی ارزیابی شدؤدر پنج م

امتیاز و برای کرال پشت  5های شنای کرال سینه  ها برای مهارت یافته به هر یک از مؤلفه امتیاز تعلق

. همچنین برای ثبت (20) امتیاز در نظر گرفته شد 26امتیاز و در مجموع  5، و 2، 4، 4، 5 بیترت به
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 × 066درصد انتقال =  

ثبت  ۀفردی آنان از برگکنندگان و همچنین اطالعات  یک از شرکت مربوط به اجرای هر هایامتیاز

 .اطالعات استفاده شد

برای تعیین درصد پیشرفت یادگیری نوآموزان از هر دو جلسه میزان یادگیری آنان ارزیابی و میزان 

ثبت اطالعات یادداشت شد. برای این ارزیابی از نوآموزان  ۀتعیین و امتیاز اجرای آن در برگ ،تحقق هدف

را نمایش دهند. این اجرا شامل شنا با مهارت موردنظر به مسافت یک خواسته شد تا تکلیف را در سه اج

صورت سری صورت پذیرفت تا بین اجراهای آنان استراحت  کنندگان به عرض استخر بود. اجرای شرکت

شده در سه اجرا بود.  گرفته، میانگین امتیاز کسب کافی وجود داشته باشد. امتیاز میزان یادگیری صورت

کنندگان در  شرکت ۀاز مجموع ،تحقیق نوآموزانی که بیشتر از یک جلسه غیبت داشتندیند این ادر فر

ها کنار گذاشته  علت غیبت از مجموعه نمونه نفر به 00 ،تحقیق خارج شدند. در مدت زمان اجرای تحقیق

 در این تحقیق درصد انتقال با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد: شدند.

 

 

 

 

 ۀکننده در واحد شنای مقدماتی، نفراتی که از لحاظ سابق پس از مشخص شدن دانشجویان شرکت

. پس از تعیین نداز مجموعه کنار گذاشته شد ،شنا و آمادگی بدنی با شرایط تحقیق همخوانی نداشتند

جلسه( به  06آموزش ) یا هفته کنندگان دو گروه آزمایشی در یک دورة پنج شرکتچهار گروه تحقیق، 

در طول این دوره،  های شنای کرال سینه یا کرال پشت( پرداختند. یادگیری تکلیف اولیه )مهارت

شامل یک سانس  هر جلسه کردند. کنندگان دو گروه کنترل، استراحت داشتند و تمرین نمی شرکت

و در هر هفته دو جلسه  بود که در اختیار واحد درسی دانشجویان قرار داده شده بود (دقیقه 76استخر )

های الزم در  کنندگان توصیه قبل از شروع پروتکل تحقیق، به شرکت یا در نظر گرفته شد. طی جلسه

 منظور به الزم یها یریگ خصوص رعایت نکات ایمنی برای شرکت در تمرینات داده شد. همچنین اندازه

متری استاندارد  24کنندگان صورت پذیرفت. تمام تمرینات در استخر  تعیین میزان قد و وزن شرکت

 .گرفتانجام 

کنندگان گروه آزمایشی کرال پشت به یادگیری مهارت کرال سینه پرداختند  انتقال، شرکت ةدر دور

پرداختند. در دورة  کنندگان گروه آزمایشی کرال سینه به یادگیری مهارت کرال پشت کس شرکترعو ب

 جلسه( به یادگیری تکلیف ثانویه پرداختند. 06چهار گروه تحقیق به مدت پنج هفته ) ،انتقال

 گروه تجربی -گروه کنترل 

 گروه کنترل + گروه تجربی
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 هاداده ليوتحل هيروش تجز

آمار توصیفی )میانگین، انحراف استاندارد، نمودار و جدول( برای توصیف  یها در این تحقیق از روش

حرکتی مختلف نابرابر بود،  یها وضعیت متغیرهای تحقیق بهره گرفته شد. با توجه به اینکه بارم مؤلفه

نتایج  د.شدرصد یادگیری در هر مؤلفه محاسبه  ،ها برای تحلیل و مقایسۀ میزان اکتساب در این مؤلفه

ۀ لیوس بهها نیز  ها از توزیع طبیعی برخوردارند و تجانس واریانس داده نشان داد که داده K-Sن آزمو

ویتنی  -یومان ها از آزمون مقایسۀ میانگین امتیاز و درصد انتقال بین گروهشد. برای  دییتأآزمون لوین 

افزار  درصد و با استفاده از نرم 4ها در سطح خطای های مستقل استفاده شد. تمامی تحلیلبرای گروه

SPSS  گرفتانجام. 

 

هاافتهی

طورکه دهد. همانهای آزمایشی در تکلیف اولیه را نشان میمیانگین امتیازهای اجرای گروه 0شکل 

 بیترت تکلیف اولیه به ةپشت در پایان دور کرال شود، درصد یادگیری شنای کرال سینه و مشاهده می

 های آزمایشی بوده است. درصد برای گروه 94/88و  8/00

 

 ميانگين امتيازهای يادگيری کرال سينه و پشت در تکليف اوليه .7شکل 
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که نوآموزان در مدت یکسان آموزشی یادگیری  دیآ یبرمچنین  آمده دست بهاز مقایسۀ امتیازهای 

در تکلیف ثانویه به  کنندگان چهار گروهشرکتمیزان یادگیری اند. بیشتری در کرال پشت تجربه کرده

ارائه شده است. براساس آزمون پایانی تکلیف ثانویه میانگین  2 های این دوره در جدولتفکیک آزمون

های کنترل کرال سینه، کنترل کرال پشت، آزمایشی کرال سینه و آزمایشی کرال پشت امتیازات گروه

های گروه و عملکرد امتیازها 3و  2 هایدست آمد. در شکل به 8/86و  2/76، 90، 8/08برابر  بیترت به

 است. نشان داده شدهدر تکلیف ثانویه  هر دو دسته انتقال آزمایشی و کنترل

 ها در دوره تکليف ثانويه امتياز و درصد يادگيری گروه .2جدول 

 آزمون و شاخص

 

 گروه

 9آزمون  9آزمون  9آزمون  2آزمون  7آزمون 

 % امتياز % امتياز % امتياز % امتياز % امتياز

08/3 کنترل کرال سينه  86 38/4  09 0/06  2/00  2/02  2/00  9/03  8/08  

64/3 کنترل کرال پشت  90 50/4  0/06  7/05  4/95  24/00  2/80  07/04  90 

4/3 آزمايشی کرال سينه  88 67/9  4/88  08/03  4/82  34/00  8/80  62/08  2/76  

64/3 آزمايشی کرال پشت  90 08/4  03 20/03  64/00  72/05  0/95  00/00  8/86  

 

 

 های آزمايشی و کنترل شنای کرال پشت در تکليف ثانويهميانگين امتيازهای گروه .2شکل 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

 پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول 

ا 
جر

 ا
از

تی
ام

)%
(

 

 آزمون های دوره

 کنترل

 آزمایشی



 929                                        گستر شنای کرال سينه و پشت روی يادگيری اين دو شناتأثير متقابل انتقال پيش

 

 

 های آزمايشی و کنترل شنای کرال سينه در تکليف ثانويهامتيازهای گروه ۀمقايس .9شکل 

 

آمده  عمل های بهعکس براساس آزمونرکرال پشت و بدرصد انتقال کرال سینه به میانگین امتیاز و 

که طور است. همان نشان داده شده 3 های کنترل و آزمایشی در پایان تکلیف ثانویه، در جدول از گروه

 میزاندرصد و  60/3گستر شنای کرال سینه به کرال پشت برابر انتقال پیش میزان شود، مشاهده می

 دست آمد. درصد به 54/03به کرال سینه برابر گستر شنای کرال پشت انتقال پیش

 

گستر شنای کرال سينه و پشت براساس آزمون  اجرا و درصد انتقال يادگيری پيش هایامتياز .9جدول 

 پايانی تکليف ثانويه

 درصد انتقال )%( امتياز گروه تجربی )%( امتياز گروه کنترل )%( نوع انتقال

 60/3 8/86 ± 00/00 90 ± 2/07 کرال سینه به پشت

 54/03 2/76 ± 59/9 8/08 ± 66/29 کرال پشت به سینه

 

برای مقایسۀ میانگین امتیازهای دو گروه کنترل و آزمایش در هر دو دسته انتقال شنای کرال سینه 

 -آماری یومان آزمونهای مستقل ) به کرال پشت و کرال پشت به کرال سینه از آزمون مقایسۀ گروه

نشان داده شده است. این آزمون در واقع برای آزمودن  5ویتنی( استفاده شد که نتایج آن در جدول 

 انجام گرفت. میزان تأثیرگذاری انتقال یادگیری در تکلیف ثانویه
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 ثانويهدر پايان تکليف ها  و درصد انتقال گروه هامقايسۀ امتياز برایويتنی  -. نتايج آزمون يومان9جدول 

 .U Sigمقدار  ميانگين رتبه ميانگين تعداد آزمون و گروه

 کرال پشت
 54/02 90 06 کنترل

4/07 799/6 
 45/02 8/86 05 آزمايشی

 کرال سينه
8/08 00 کنترل  74/8 

4/32 603/6 
 08/00 2/76 05 آزمايشی

درصد انتقال 

 گستر پيش

60/3 05 کرال پشت  49/9 
0/00 660/6 

54/03 05 سينهکرال   53/20 
 

دهد، تفاوت بین امتیازهای دو گروه کنترل و آزمایش در نیز نشان می 5که نتایج جدول طور همان

ة عدم تأثیر دهند نشان(. این نتایج =P= 4/07 U , 799/6شنای کرال پشت از نظر آماری معنادار نیست )

ویتنی برای مقایسۀ دو  -نتایج آزمون یومانگستر شنای کرال سینه به کرال پشت است. اما انتقال پیش

گروه کنترل و آزمایش در شنای کرال سینه نشان داد که تفاوت معناداری بین امتیازهای دو گروه وجود 

طور معناداری باالتر از گروه کنترل بود. این  ( و نمرات گروه آزمایش به=P= , 4/32 U 603/6دارد )

 گستر شنای کرال پشت به کرال سینه است. نتقال پیشة تأثیر معنادار ادهند نشاننتیجه 

های دو گروه آزمایشی کرال سینه و همچنین نتایج این آزمون برای مقایسۀ درصد انتقال آزمودنی

 , =P 660/6کرال پشت نیز نشان داد که تفاوت معناداری بین میزان انتقال در دو گروه وجود دارد )

0/00 U= ،)طور  ( به54/03گستر از شنای کرال پشت به کرال سینه )پیش درصد انتقال که یطور به

( بوده است. این 60/3ی کرال سینه به کرال پشت )از شناگستر  معناداری باالتر از درصد انتقال پیش

بودن آموزش شنای کرال پشت قبل از شنای کرال سینه نسبت به حالت عکس  مؤثرة دهند نشاننتایج 

 آن است.

 

گیریبحثونتیجه

یادگیری  ،های اولیهکه یادگیری مهارت یا گونه حرکتی به یها رعایت توالی صحیح در آموزش مهارت

بسیاری از . (2 ،9) در متون یادگیری حرکتی سفارش شده استبارها  ،دکنهای بعدی را تسهیل  مهارت

توانند مهارت شنای کرال سینه را در ابتدای مربیان و مدرسان رشتۀ شنا بر این باورند که نوآموزان می

جدیدی  ۀاخیراً فرضی که در مقدمه نیز ذکر شد،طور همان . اما(20)راحتی فراگیرند  یادگیری خود به

کند یادگیری شنای کرال پشت برای  بیان میهای شنا شکل گرفته است که  برای توالی آموزش مهارت
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کند که شنای  و پیشنهاد می تر است های شنا مناسب و برای ابتدای یادگیری مهارتتر آسان نوآموزان

. با وجود این تحقیقاتی در این زمینه برای ثابت (26)کرال پشت قبل از کرال سینه آموزش داده شود 

بررسی انتقال یادگیری پژوهش حاضر هدف اصلی  ،بنابراین ها صورت نگرفته است.کردن این فرضیه

 های شنای کرال سینه و کرال پشت بود. گستر بین مهارت پیش

که میزان یادگیری شنای کرال  نشان دادآزمون پایانی تکلیف اولیه برای دو گروه مشخص  نتایج

درصد است. از  94/88و  9/00برابر  بیترت سینه در نوآموزان گروه تجربی کرال سینه و کرال پشت به

آید که نوآموزان در مدت یکسان آموزشی یادگیری بیشتری آمده چنین برمی دست به هایمقایسۀ امتیاز

تری نسبت به  این یافته مهارت شنای کرال پشت ساختار سادهبراساس اند. در کرال پشت تجربه کرده

داشتن ماهیت  لیدل یادگیری شنای کرال سینه به متخصصان شنا معتقدند که. داردشنای کرال سینه 

ویژه برای نوآموزان در قرار داشتن سر در  دلیل این دشواری را به آناندشوارتر است.  ،تر هحرکتی پیچید

های بدن و سر برای نفس کشیدن با حرکات دست و پا  زیر آب و دشواری هماهنگ کردن چرخش

را در  عمل پازدن، حرکت بازوها، چرخش بدن و چرخش سرد. در این حالت نوآموز ملزم است ندان می

ترس نوآموزان از غرق شدن این توالی کامالً مختل  لیدل خصوص انجام دهد که بعضاً به یک توالی به

توانی آنها در ناتأکید دارند ترس نوآموزان از خفه شدن و شنا  ۀمدرس. کارشناسان (26 ،22) شود می

به هر  .(08 ،07) شود هم ریختن ساختار حرکتی کرال سینه می به موجبچرخش سر و تنفس صحیح 

که شنای کرال سینه یادگیری  رسد ینظر م شده در تکلیف اولیه به حال با توجه به نتایج مشاهده

 دشوارتری برای نوآموزان در بردارد.

متقابل پرداختند. دو گروه آزمایشی این تحقیق در تکلیف ثانویه )دورة انتقال( به یادگیری شنای 

آموزشی شدند.  ۀهای کنترل کرال سینه و کرال پشت نیز وارد برنام طور همزمان گروه همچنین به

پشت و گروه کنترل  -تکلیف ثانویه، میانگین امتیاز گروه آزمایشی کرال سینه یبراساس آزمون پایان

سینه  -روه آزمایشی کرال پشتدست آمد. همچنین میانگین امتیاز گ به 90و  8/86 بیترت کرال پشت به

 ،شده مشاهده هایدرصد محاسبه شد. با توجه به امتیاز 8/08و  2/76 بیترت و گروه کنترل کرال سینه به

درصد و درصد انتقال یادگیری  60/3گستر از کرال سینه به کرال پشت  درصد انتقال یادگیری پیش

مربوط به بررسی  ۀت آمد. آزمون فرضیدس درصد به 54/03گستر از کرال پشت به کرال سینه  پیش

یادگیری شنای کرال  هاینشان داد، بین امتیازنیز های آزمایشی و کنترل  گروه هایاختالف بین امتیاز

که یادگیری قبلی شنای کرال سینه تأثیر  امعن داری وجود ندارد، بدین اپشت بین این دو گروه تفاوت معن
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ایشی نسبت به گروه کنترل نداشته است. از سوی دیگر، بررسی داری در تسهیل یادگیری گروه آزم امعن

یادگیری  هایامتیا درهای آزمایشی و کنترل در شنای کرال سینه نشان داد،  گروه هایبین امتیاز تفاوت

معنی که یادگیری قبلی شنای کرال پشت با  داری وجود دارد، بدینااین شنا بین دو گروه تفاوت معن

 زهایداری در امتیا اافزایش معن سببدرصد،  54/03گستر مثبت به میزان  ی پیشایجاد انتقال یادگیر

نشان داد  نتایج مقایسۀ میزان درصد انتقال دو شنا نیز. شده استگروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل 

طور معناداری باالتر از  پشت به کرال سینه بهگستر شنای کرال  یادگیری پیش مثبت میزان انتقال که

های تحقیق حاضر را توضیح دهد،  بتواند نتایج و یافته که ای شاید بهترین نظریه .حالت عکس آن است

 هرچه اجزای دو مهارت یا موقعیت شباهت بیشتری ،. مطابق این نظریه(2) عناصر همانند باشد ۀنظری

حرکتی بین کرال  ی. مشابهت اجزاد، مقدار انتقال مثبت بین آنها بیشتر خواهد بودنداشته باش با هم

پا زدن، چرخش منظم حول  یاجزاپشت و کرال سینه در سطح باالیی قرار دارد. در این دو شنا شباهت 

رار دادن بدن در وضعیت مناسب برای جلو بردن بدن با حرکت بازوها و محور حرکت قامت جهت ق

مطابق  ،مطرح باشد. از سوی دیگر تواند یها عاملی برای این انتقال مثبت از کرال پشت به سینه م دست

. در هر دو شنای کرال (23) ها را دارد قابلیت انتقال بین مهارت ،توالی حرکتی (،2660)0های ویلد یافته

تواند مورد نیز می شود که این صورت متناوب باز و جمع می ها در یک توالی مشابه به پشت و سینه دست

اند که  ( دریافته2669و همکاران ) 2اُکیف ،این بر عالوه بین دو شنا باشد. برای وجود انتقال مثبت دلیلی

 ،طور مثال به  های گوناگون است مشابهت جهت پرتاب دست عاملی برای انتقال مثبت بین مهارت

بلند از باالی سر در بدمینتون و پرتاب نیزه است.  ۀمهارت پرتاب از روی شانه قابل انتقال به مهارت ضرب

 ز مسیر حرکت دست به سمت باالی سر بوده و این ویژگیهای شنای کرال پشت و سینه نی در مهارت

( 0778و همکاران ) 3. ایلیک(25)شته باشد قابلیت انتقال بین این دو مهارت را دانیز ممکن است 

دارند. ایلیک و گزارش کردند که حرکات از الگوی جمع شدن قابلیت انتقال به الگوی بازشدن را 

آنها اظهار داشتند  بدن را مورد بحث قرار دادند. یاهمیت موقعیت نهایی قرارگیری اعضا همکاران،

شود تا بین دو تکلیف با مسیرهای حرکتی متفاوت  می سببمشترک بودن هدف فضایی و زمانی حرکت 

انتقال مثبت رخ دهد. در کرال پشت و سینه دو هدف فضایی و حتی زمانی مشترک وجود دارد. اولی 

نظر  به که است و کنار بدنپرتاب دست به دورترین نقطه در باالی سر و دومی فشار آب به سمت پایین 

                                                           
1. Wilde 

2. O'Keeffe  

3. Ilic  
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عناصر  ۀنظری .(24)شود  این دو مهارت یادگیری بینانتقال مثبتی  موجب ایجاد رسد این عوامل می

توجه است.  شایان شنا بین این دو مهارت( در توضیح انتقال مثبت 0789، 0790) 0هولدینگهمانند 

معنی  مقدار و جهت انتقال، به مشابهت محرک و پاسخ دو مهارت مربوط است  بدین ،مطابق این نظریه

در  .(2) انتقال بیشتری بین آنها رخ خواهد داد ،که هرچه مشابهت بین محرک و پاسخ بیشتر باشد

بازشده مشابهت اساسی بین  یها های کرال پشت و سینه محرک مقاومت آب در برابر دست مهارت

محرک و پاسخ این دو مهارت شناست. همچنین با کامل شدن فشار )محرک آزاد شدن دست( در هر دو 

شنا نیاز به پاسخ حرکتی کشش دست به سمت باالی سر وجود دارد که این نیز از وجوه مشترک 

 .دیآ یشمار م محرک و پاسخ این دو مهارت به

این است که میزان تسلط در مهارت اولیه، ربوط به انتقال یادگیری مبانی نظری ممهم در  بحث

اند، هرچه میزان یادگیری در تکلیف اولیه عامل مهمی در میزان انتقال مثبت است. محققان بیان کرده

پانزر و همکاران  .(4 ،0 ،00)بیشتر باشد، میزان انتقال مثبت به مهارت ثانویه نیز بیشتر خواهد بود 

تی مداوم، میزان انتقال مثبت بستگی به ثبات و پایداری های حرک کنند که در مهارت ( بیان می2668)

تری دارد و روی توالی  شود، بازنمایی قوی می گرفته ادای مهارت دارد. مهارتی که بهتر ی بازنمایی حافظه

 گرفته ادکه مهارت حرکتی اول خوب ی گذارد  بنابراین، زمانی حرکتی یا مهارت حرکتی دیگر تأثیر می

گستر نیز کاهش  یابد و از سوی دیگر، بازداری پس گستر آن افزایش می شود، تأثیر تسهیل پیش می

رسد که این نظر می به. (02 ،09)شوند  یابد که این موارد سبب افزایش انتقال مثبت مهارت می می

گستر بیشتر از شنای کرال پشت به  کنندة نتایج تحقیق حاضر در مورد میزان انتقال پیش فرضیه توجیه

 های آزمایشی، گروه ۀهای دورة تکلیف اولی براساس نتایج آزموندر تحقیق حاضر،  کرال سینه باشد.

 94/88جلسه تمرین باالتر از گروه کرال سینه بود ) 06پس از امتیازات یادگیری گروه کرال پشت 

گروه آزمایشی کرال پشت در  رسد ینظر م آمده به دست درصد(. با توجه به نتایج به 9/00درصد در مقابل 

تر  پایین گروه آزمایشی کرال سینهمیزان یادگیری سطح یادگیری کامل مهارت قرار داشته است، اما 

گستر  توان گفت که علت وجود انتقال پیش . با توجه به این فرضیه میده استشکامل ن تا این حد بوده و

علت میزان  بیشتر از شنای کرال پشت به کرال سینه نسبت به حالت عکس آن در تحقیق حاضر، به

  یادگیری بیشتر شنای کرال پشت نسبت به کرال سینه در تکلیف اولیه است.

                                                           
1. Holding  
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این دو مهارت عامل تفاوت در میزان  یدگیچید تفاوت در میزان پباید در نظر داشت، احتمال دار 

تنفس در  ۀقرار گرفتن مؤلف سبب ثابت تکلیف اولیه بوده است. در شنای کرال سینه به ةیادگیری در دور

سبب  مشکالتی را به و همچنین نیاز به هماهنگی باالتر نسبت به شنای کرال پشت، توالی حرکتی

کنند تا با باال  آورد. نوآموزان سعی میوجود می روی توالی برای نوآموزان به ناهماهنگی و عدم تسلط

بیومکانیکی مهارت  یختگیر هم چرخش آن، تنفس خود را حفظ کنند و این موجب به یجا آوردن سر به

 راحتی نفس کشیده و تمرکز بیشتری بر اجرا دارد نوآموز به ،کرال پشتشنای که در  شود، درحالی می

(07، 08). 

شود تا در توالی آموزشی  به مربیان شنا پیشنهاد می ،آنچه در این تحقیق مشاهده شد با مطابق

قرار دهند. همچنین با  زمانی آموزش تیپشت را در اولوهای کرال سینه و پشت، مهارت کرال  مهارت

به بررسی انتقال  آینده شود تحقیقات پیشنهاد می ،شده در این تحقیق های مشاهده توجه به محدودیت

های  پروانه( در رده و های چهارگانه شنای رقابتی )کرال سینه، کرال پشت، قورباغه یادگیری بین مهارت

های شنای کرال سینه و  بین مهارت، نتایج تحقیق حاضر نشان داد که طور کلی بهسنی مختلف بپردازند. 

که میزان آن  ردیپذ یگستر مثبت از کرال پشت به کرال سینه صورت م کرال پشت انتقال یادگیری پیش

که انتقال یادگیری از کرال سینه به کرال  دست آمد، درحالی درصد به 54/03مورد مطالعه  ۀبرای جامع

هنوز نیاز به مطالعات  تأثیر معناداری روی یادگیری شنای کرال پشت نداشت و این انتقال پشت

 رأی قطعی دارد. ۀتری برای ارائ دقیق
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