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 مقدمه

، 1(شود  هاي حركتي اغلب چند مرحله طي مي هاي شناختي يادگيري، در يادگيري مهارت براساس مدل

ي راهبردهاي گردآور ريدرگكالمي يادگيرنده -در مرحلة شناختي )2(براساس مدل فيتز و پوزنر . )2

مهارت است، به اين  انجامطور شناختي درگير  مهارت حركتي است و بيشتر به انجام دادنجديد براي 

در ادامه . گذارد شده را به بوتة آزمايش مي راهبردهاي تدوين وخطا آزمونصورت كه با استفاده از روش 

 . )2(شود  تدريج خودكار مي مهارت بهتمرين 

هاي تمريني و از طريق كوشش و خطا،  در كوشش )3(براساس نظرية طرحوارة حركتي اشميت 

 از شيپ. كند شود كه يادگيري را تقويت مي مي ساخته) ها هطرحوار(اي از قوانين  تدريج مجموعه به

. بود )1(ة عملكرد و يادگيري حركتي، تئوري حلقة بستة آدامز دربارتئوري طرحواره، بانفوذترين تئوري 

كه او آن را رد ادراكي (طبق اين تئوري، كنترل حركت با مقايسة بازخورد ناشي از حركت در حال انجام 

چون تكرارها مسير ادراكي حافظه را اشغال . افتد شده است، اتفاق مي انجام شتريپو حركتي كه ) ناميد

اين  به . تكرار شود درستي حركت در حال انجام مهم است تا حد امكان حركت هماهنگكنند، براي  مي

تمرين عاملي منفي براي يادگيري هستند، زيرا  هنگامخطاها  )1(ترتيب، در تئوري حلقة بستة آدامز  

، در تئوري طرحواره )1(برعكس تئوري آدامز . كنند هاي نادرست را تقويت مي مسيرهاي ادراكي حركت

ند و همة تجربيات، چه حركات درست و چه سودمندهر دو حركات درست و نادرست براي يادگيري  )3(

ة متفاوت، يكي مسئول دليل، وجود دو بازنمايي حافظ. كنند خطا نقشي برابر در تقويت طرحواره ايفا مي

طرحوارة (ها  بودن پاسخ درستيي شناساو ديگري مسئول ) طرحواره فراخوان(يك پاسخ حركتي  ساخت

  .)3(كنند  ويژه براي حركات سريع اين دو طرحواره مستقل از هم عمل مي است و اينكه به) بازشناسي

صورت هشيار  شود و به گاه ميدر مراحل اولية يادگيري حركتي، فراگير از قواعد موجود در مهارت آ

يك سري قوانين، كه قابليت كالمي شدن دارند،  ساختنو از طريق فرايند ساخت و آزمون فرضيه و 

مانند (برخي . خوانند مي) آشكار(برخي اين نوع يادگيري را يادگيري صريح . گيرد مهارت را ياد مي

سپري ) ضمني(تواند مراحل اوليه را از طريق يادگيري پنهان  يادگيرنده مي دارند اعتقاد) )4(مسترز 

براساس اين ديدگاه نظري، در يادگيري پنهان، . كالمي را دور بزند- ي مرحلة شناختينوع بهكند و 

ي و هشياري، مهارت را ياد آگاهافظة كاري فعال نيست و يادگيرنده بدون برخالف يادگيري آشكار، ح

هايي كه  مهارت )6(ماهان و مسترز  مك دگاهيد براساس. )5، 4((آموخته، آگاه نيست  آنچه ازگيرد و  مي

شرايط  در برابري بيشتري دارند و ماندگارشوند، در طول زمان  در شرايط يادگيري پنهان آموخته مي
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يادگيري پنهان ابتدا براي غلبه بر پديدة انسداد   استفاده از پروتكل. دارترنديپافشار رواني و شناختي 

صورت آشكار اتفاق  ، اگر در مراحل اوليه يادگيري به)4(براساس ديدگاه مسترز . پيشنهاد شد فشار تحت

) شرايط تكليف دوگانه(يا فشار شناختي ) مثال رقابت براي (فشار رواني   ي شخص تحتهنگامبيفتد، 

صورت  كند و به مي بازگشتدر مراحل اوليه  شده يآور جمعيي راهبردهاوانين و قرار گيرد، به مجموعه ق

هايي كه به ساخت اين  و هشيارانه به انديشه دوباره بازگشت. كند هشيار آنها را در ذهن خود مرور مي

  .)8، 7(تواند موجب افت عملكرد شود  منجر شده، مي راهبردهاقوانين يا 

در مرحلة  راهبردهاينه كردن انباشتگي قوانين و ي را براي كممداكارپروتكل  )4(اولين بار مسترز 

در اين شيوه از روش تكليف دوگانه براي يادگيري يك تكليف حركتي . كالمي پيشنهاد كرد-شناختي

يادگيري مهارت گلف از يك تكليف ثانويه  هنگامپروتكل موردنظر به اين شكل بود كه . استفاده شد

كنندگان نشان داد  ي شركتگفتارهاي  بررسي گزارش. الفبا، استفاده شد شامل توليد تصادفي حروف

به نظر . ة فراگير شدليوس به كاررفته بهي راهبردهاتكليف ثانويه سبب كاهش تعداد قوانين يا  افزودن

كاهش به اين دليل بوده كه در طول اكتساب مهارت حافظة كاري قبالً توسط تكليف  )4(مسترز 

كنندگاني كه  اين در حالي بود كه عملكرد گلف شركت. شده است شناختي توليد حروف الفبا اشغال 

بيانگر اين بوده كه  )4(زعم مسترز  تحت شرايط تكليف دوگانه تمرين كرده بودند، پيشرفت كرد، كه به

هاي اكتساب  ة استفاده از پروتكلدربار بحث  قابل چالشوجود اين دو  با . يادگيري اتفاق افتاده است

از روش تكليف دوگانه  كه يهنگاماست؛ اول اينكه،  شده شنهاديپمهارت با استفاده از تكليف دوگانه 

برتري اجرا در شرايط فشار، در مرحلة اكتساب  وجود باشود،  براي ايجاد يادگيري پنهان استفاده مي

. )9(اي ايجاد كند  تداخل زمينه مانندشود و اين اختالل ممكن است آثاري  ي مينابسامانعملكرد دچار 

 عنوان بهتمرين مهارت اصلي با صداي بلند حروف الفبا را،  هنگام همچنين، اينكه از فراگير بخواهيم

  . )10(هاي كاربردي مانند ورزش غيرعملي است  صورت تصادفي بازگو كند، در زمينه تكليف ثانويه، به

يك پروتكل  )5(شد، ماكسول، مسترز، كر، و ِودن  گفتهبا دو چالشي كه براي پروتكل تكليف دوگانه 

خصوص در  ها به ت كه اشتباهخطا اين اس در اينجا منظور از كم. خطا را ارائه كردند جايگزين به نام كم

اين  )5(ماكسول و همكاران . عمل آيد تمرين كمينه شود نه اينكه در كل از خطا جلوگيري به آغاز

فرض در  طور پيش خطا درگير شود، به فراگير در يك پروتكل كم كه يهنگامفرضيه را مطرح كردند كه، 

نياز نخواهد ي نباشد، قاعدتاً ساخت و آزمون فرضيه اشتباهيادگيري ضمني درگير خواهد شد، زيرا اگر 

خطا به  شرايط كم. با استفاده از مهارت ضربة گلف اين فرضيه را آزمودند )5(ماكسول و همكاران . شد
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نزديك  مسافتكنندگان با حركت تدريجي از  هاي تمريني، شركت اين صورت تعريف شد كه در كوشش

هاي گلف  ضربه) متري سانتي 200تا  25ترتيب  هشت فاصله؛ به(دور  مسافتبه سمت ) هدف( چالهبه 

زياد  احتمال  در اين شرايط به . را تمرين كردند) كوشش 400كوشش براي هر فاصله و در مجموع  50(

هاي خود را  در شرايط پرخطا، فراگير ضربه. يابد ي دشواري افزايش ميولشود،  كمينه مي آغازخطاها در 

خطاها و با  آغاز شد در اين وضعيت سبب مي. انجام داد) دور به نزديك مسافتاز (ي برعكس دمانيچبا 

 200؛ شده تجربهاز بيشترين مسافت (مطابق انتظار، در آزمون . پيشرفت تمرين دشواري كاهش يابد

خطا تمرين كرده بود، تحت تأثير  در شرايط تكليف دوگانه، گروهي كه در شرايط كم) متري سانتي

در آزمون . ند، افت كردندي كساني كه شيوة پرخطا را تجربه كرده بودولتكليف ثانويه قرار نگرفت، 

خطا نسبت به گروهي كه روش  كنندگان شيوة كم نيز شركت) متري سانتي 200 مسافتاز (يادداري 

 300(در آزمون انتقال از مسافت جديد  كه يهنگام. پرخطا را دنبال كرده بودند، بهتر عمل كردند

در  )5(تأسفانه، ماكسول و همكاران م. ها ديده نشد استفاده شد، تفاوتي در عملكرد گروه) متري سانتي

ة درباراند تا بتوان  ارائه نكرده  ة فاصلة استراحت بين مرحلة اكتساب و آزموندربارخود اطالعاتي  پژوهش

چالش . گيري كرد توسط آنها در برابر گذشت زمان و ماندگاري اين آثار نتيجه شده ارائهپايداري پروتكل 

تكليف (هاي يادداري  شود، اين است كه آزمون ديده مي )5(ديگري كه در كار ماكسول و همكاران 

. گرفته شده است) متري سانتي 200( شده تجربه  مسافتاز بيشترين ) تكليف دوگانه(و انتقال ) منفرد

اند؛ گروه  را تجربه كرده مسافتخطا و پرخطا در مراحل مختلف تمرين اين  آنكه دو گروه كم حال 

ه توسط ، ك1براساس چارچوب نقطه چالش. خطا در بلوك پاياني و گروه پرخطا در اولين بلوك كم

براي دو گروه يكسان نبوده است و  مسافت، درجة دشواري اين شنهادشدهيپ )11(گواداگنولي و لي 

نه فعال شدن باشد،  )5(ماكسول و همكاران  پژوهشممكن است اين مسئله علت مشاهدة الگوي نتايج 

 )5(در تحقيق ماكسول و همكاران  گرفته ي انجامها شيآزمامحدوديت ديگر ). پنهان(فرايندهاي ضمني 

  .نه كنترل و نه بررسي شده است شده ي گرفتهها آزمونآن است كه اثر ترتيب 

براي بررسي مزاياي  گوناگونكار رفته است، از شرايط فشار  خطا به هايي كه پروتكل كم در پژوهش

. ي كمتر بررسي شده استريتأخخطا روي يادداري و انتقال  ثار تمرين كمولي آ. آن استفاده شده است

معيارهاي معتبري براي ) شود ساعته رعايت مي 24معموالً يك تأخير حداقل (هاي تأخيري  آزمون

خطر استفاده نكردن از . )12(بررسي تغييرات كمابيش پايدار عملكرد نسبت به گذشت زمان هستند 
                                                           

1. Challenge Point Framework 
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ي يادداري و انتقال تأخيري اين است كه گاهي شرايطي كه عملكرد مرحلة اكتساب را بهبود ها آزمون

. است» اي اثر تداخل زمينه« شده شناختهة نمونيك . باشد آور انيزتواند براي يادگيري  بخشد، مي مي

تصادفي را بر اجراي يك تكليف  در برابرتأثير دو آرايش تمرين مسدود  )13(، شي و مورگان نمونه راي ب

نتايج آزمايش كالسيك شي و مورگان . يا انتقال بررسي كردند/حركتي در طول اكتساب، يادداري و

يا  )4(مثال، مسترز  براي (هاي اولية يادگيري حركتي ضمني  در مرحلة اكتساب همانند آزمايش )13(

ي داشتند دشوارتراي كساني كه شرايط تمرين به اين صورت كه اجر. است) )5(ماكسول و همكاران 

. را تجربه كردند) تمرين مسدود(تر  تر از كساني بود كه تمرين با شرايط آسان ، ضعيف)تمرين تصادفي(

دهد با اينكه تمرين  هاي يادداري و انتقال برعكس شد، كه نشان مي ي، اين كاهش عملكرد در آزمونول

در آزمون يادداري با تمرين تصادفي مقايسه شود،  كه يهنگامي ولمسدود براي عملكرد مفيد است، 

 مانندي تمرين پرخطا نيز برترايد ش. )13(بار است انيزشود اين شرايط براي يادگيري  مشخص مي

  .هاي يادداري يا انتقال تأخيري نشان دهد تمرين تصادفي، آثار خود را در آزمون

هاي همة  ، يافتهسو  كي از. استفاده شده است خطا ي كمها پروتكلزيادي  شيكم و بي ها پژوهشدر 

اند كه  انجام داده  هايي آزمايش )15، 14(ي، سانلي و لي تازگ به نمونهبراي . همسو نيست ها پژوهشاين 

 )14(در آزمايش اولِ سانلي و لي . ي هدف بلغزانندسو بهكنندگان موظف بودند ديسكي را  در آن شركت

  مسافتاز هشت  )15(تفاوت و در آزمايش دوم و همچنين در سانلي و لي م  هايي با هشت اندازة از هدف

ويژه مسافت  و به) پيشرفت از آسان به سخت(پيامد دستكاري اندازة هدف . متفاوت استفاده شد

در هر دو تحقيق در كل سبب مشاهدة آثار يادگيري پنهان در ) پيشرفت از مسافت نزديك به دور(

استفاده  بزرگسالهاي  از نمونه ها پژوهش شتريبدر  ي ديگر،از سو. نشد كاررفته بهتكليف حركتي ظريف 

فرايندهاي يادگيري  ختنيبرانگبراي  خطا هاي كم اثربخشي پروتكل در موردشده است و شواهد اندكي 

ماكسول و  پژوهش، با تكرار )17(ي محمدي، قمري و حصاري تازگ به. )16(دارد  پنهان در كودكان وجود

پذيري تمرين از فواصل  هاي تأخيري به طرح تحقيق، تعميم و البته با ويژگي افزودن آزمون )5(همكاران 

براي كودكان بررسي ) هدف(نزديك به دور و برعكس را در ضربه زدن با توپ فوتبال به يك ميله 

در اين پژوهش نيز به چشم  )5(محدوديت تحقيق ماكسول و همكاران  همانندي چالش. اند كرده

استفاده ) متري 8 مسافت(شده  تمرين مسافتزمون از دورترين به اين صورت كه در مرحلة آ. خورد مي

زمون تكليف منفرد و تكليف دوگانه گروه  دو آ در هر )17(در گزارش محمدي و همكاران . شده است

ولي مشخص نشده عملكرد . تمرين نزديك به دور عملكرد بهتري نسبت به گروه ديگر داشته است
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مقاوم بوده است تا بتوان ) تكليف دوگانه(افت ناشي از شرايط فشار شناختي  در برابر ها گروهاز  كي كدام

محدوديت ديگر . استفاده كرد )6(خطا  در پروتكل كم شده فراهمايط يا برتري شر/ويژگي و عنوان بهاز آن 

، ترتيب )5(آزمايش اول ماكسول و همكاران  همانندآن است كه  )17(محمدي و همكاران  پژوهش

هاي تكليف منفرد و تكليف دوگانه مشخص نيست و راهي نيز نيست كه روشن شود آيا اثر اين  آزمون

در اين تحقيق نيز مشابه آزمايش اول ماكسول و . كنترل يا بررسي شده است يا نه 1ساز عامل مشتبه

شده بود، تفاوتي بين دو  كه دورتر از فواصل تمرين) متري5/9(جديد  مسافتدر آزمون از  )5(همكاران 

  . گروه تمرين از فواصل نزديك به دور و برعكس پيدا نشد

فرايندهاي  ا در زمينةم دانش تواند موجب افزايش مي سو  كاز ي زمينه اين ي بيشتر درها پژوهش

را  نيشيپ هاي يافته بيشتر پذيري تعميم شود، و از سوي ديگر امكان) پنهان(حركتي ضمني  يادگيري

را كاري  ةدرگيري حافظكه بتواند خطاها را كاهش دهد و  تمرين يها طراحي روش .سازد فراهم مي

و ) )18(مانند پرتاب كردن (ي حركتي پايه ها مهارتيادگيري  روشتواند بهترين  مي كمينه كند،

د گير زمينه انجام مياين تي كه در مطالعااهميت بنابراين  .باشدكودكان براي  )19(ي ورزشي ها مهارت

 يها فعال شدن فرايندهاي پنهان در اجرا و يادگيري مهارت/تسهيل تحريكآن است كه بتوان از مزاياي 

را هاي حركتي  مهارتي يادگيري هاي تمرين برا مدترين شيوهاكارو  )16( سود برددر كودكان  حركتي

هاي  ي پژوهشتنگناها، در طرح تحقيق تا حد ممكن شده انيببا توجه به ضرورت و اهميت . تعيين كرد

در اين طرح، امكان تسهيل فرايندهاي يادگيري ضمني در كودكان از . شد برداشته انياز مپيشين 

در . ليف حركتي درشت بررسي شدهاي مختلف در يك تك طريق دستكاري ترتيب تمرين از مسافت

، ماكسول و همكاران نمونهراي ب(هاي گذشته  مشابه پژوهش  طرح تحقيق مرحلة اكتساب از دو پروتكل

به اين صورت كه كودكان . استفاده شد) )14(و آزمايش دوم سانلي و لي  )17(، محمدي و همكاران )5(

 از( رونده شيپي پارامتر مسافت پرتاب، به دو شيوة دستكارگيري پرتابي ويژه را با  يك تكليف هدف

سپس آثار تمرين با اين دو شيوه با استفاده . كردند تمرين ) از دور به نزديك(و برعكس ) نزديك به دور

، گرفته با تمهيدات انجام. هاي تأخيري در شرايط تكليف منفرد و تكليف دوگانه ارزيابي شد از آزمون

ي است كه هنگامر از هاي خطا كمت هاي نزديك به دور نسبت كوشش بيني شد با تمرين از مسافت پيش

توان فرايندهاي يادگيري حركتي  خطا مي تمرين كم گونه نياترتيب تمرين برعكس است، و اينكه، با 

  . ضمني در كودكان را تسهيل كرد
                                                           

1. Confounding Factor 
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 شناسي روش

  كنندگان شركت
 =، انحراف معيار 11.33 =ميانگين (سال  10-13با دامنة سن ) پسر 24دختر و  6(كودك  30تعداد 

كنندگان اظهار داشتند از دست راست براي  همة شركت. داوطلبانه در اين تحقيق مشاركت كردند) 1.32

كنندگان  شركت. نامه گرفته شد رضايت آنهاكنندگان و والدين  از شركت. كنند پرتاب كردن استفاده مي

   .هيچ تجربة قبلي با تكليف نداشتند و از اهداف ويژة تحقيق نيز آگاه نبودند

  تكليفو ابزار 
اين تكليف در تحقيقات . استفاده شد 1هاي نخود پرتاب كيسه نامه بدر اين پژوهش از تكليفي 

كنندگان  از شركت. )21، 20(در كودكان استفاده شده است حركتي گذشته براي ارزيابي يادگيري 

هاي  كيسه) چپ(بند ديد آنها را مسدود كرده بود، با دست غير برتر  كه يك چشم درخواست شد درحالي

اي  وسط هدف دايره. شده بود، پرتاب كنند اي كه روي زمين پهن  ي يك هدف دايرهسو بهگرمي را  100

با رنگ سفيد نوشته  100) تيازام(متري بود كه با رنگ سياه مشخص شد و داخل آن عدد  سانتي 10

متر  سانتي 100تا  40، 30، 20هاي  هايي به مركز هدف و با شعاع براي ارزيابي دقت پرتاب دايره. شد

  ). 1شكل (رسم شد 

  
 شده براي امتيازدهي يينتعهاي  يگاهجاهدف و . 1شكل 

                                                           
1 . Bean Bag Toss (Cornhole) 
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ي مركز سو بهها را  كنندگان درخواست شد از هدف دور شوند و پشت خط بايستند و كيسه از شركت

اگر نقطة فرود در . شد امتياز داده مي 100آمد،  اگر كيسه در منطقة هدف فرود مي. هدف پرتاب كنند

، و صفر 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90ترتيب  بود، به  ترين دايره بزرگ رونيبمناطق ديگر يا 

كيسه با زمين  برخوردمحاسبة امتياز دقت پرتاب به اين صورت بود كه اولين نقطة . شد امتياز ثبت مي

  .شد آمد، امتياز باالتر داده مي شد و در مواردي كه كيسه روي خط فرود مي ثبت مي

  شيوة اجـرا
)  = 15n1= n2( برابرشيوة تصادفي در دو گروه نزديك به دور و دور به نزديك به تعداد   كنندگان به شركت

ي يادگيري ها پژوهشدر . باشد برابركه تعداد دخترها و پسرها در هر گروه  طوري جايگزين شدند، به

آزمون  ها پيش در گروه ها كننده تمرين، براي جايگزيني شركت آغاز از شيپحركتي معمول اين است كه 

به دو دليل . هاي بعدي در اختيار داشت شود تا بتوان معياري مناسب براي ارزيابي يادگيري گرفته مي

دو گروه از فواصل  آغازاوالً، در مراحل اولية يادگيري و از . ي نبودشدنامكان استفاده از اين شيوه 

، استفاده از نكهيدوم ا. ي نبودشُدنمقايسة عملكرد آنها كردند، بنابراين  ها را آغاز مي متفاوت پرتاب كيسه

) متري يا كمتر2 نمونه يبرا(اگر از مسافتي نزديك . شد مي چالشوجود آمدن دو  آزمون سبب به پيش

آيد،  وجود مي در امتياز اجرا اثر سقف به بسا چهشد،  كنندگان استفاده مي آزمون همة شركت براي پيش

ها باالترين امتياز ممكن را كسب  ة كوششهمكم در  مسافتكنندگان از اين  چون احتماالً همة شركت

خطا در شرايط  بنابراين گروه كم. شود ي ديگر فواصل دورتر موجب توليد خطا در اجرا مياز سو. كنند مي

به همين داليل، با . سؤال خواهد رفت خطا زير گيرد و در نتيجه اعتبار گروه كم يادگيري آشكار قرار مي

  .)5(تصادفي فرض شد توانايي هر دو گروه در آغاز تمرين برابر است  نشيگز

هر ايستگاه به آنها اجازه داده  از شيپ. كنندگان مسدود شد بند ديد شركت با استفاده از چشم

ة پرتاب از ويشسپس . شدند  آگاهكنندگان از هدف تكليف  ابتدا شركت. شد به صفحة هدف نگاه كنند مي

اين بازخورد . شد ة مراحل تحقيق درست پس از هر كوشش بازخورد داده همدر . آموزش داده شد

براي تعيين جهت پرتاب، صفحة . شد و جهت فرود ارائه ) امتياز دقت پرتاب(فرود كيسه  گاهيجا براساس

روي صفحة . )21، 20(تقسيم شد  "چپ"، "راست"، "نزديك"، "دور"هدف به چهار ربع دايره شامل 

بازخورد شامل اطالعاتي در ). 1شكل (مشخص و نوشته شد  "چپ"و  "راست" ها گاهيجاهدف تنها 

ة دور يا نزديك يا راست يا چپ واژآمده و جهت با گفتن  دست از مركز با گفتن امتياز به دور بودنمورد 

 .بود
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كوششي بود كه  12وك مرحلة اكتساب هشت بل. تحقيق به دو مرحلة اكتساب و آزمون تقسيم شد

گروه دور به نزديك پرتاب را از . اجرا شد) مسافتدو بلوك از هر (متر  5، و 4، 3، 2 مسافتاز چهار 

. كرد مكان نقل) متر 2( مسافتترين  به نزديك رونده شيپصورت  كرد و به آغاز) متر 5(دورترين مسافت 

 مسافتي سوم و چهارم از ها بلوك، متر 5 مسافتي اول و دوم از ها بلوككنندگان اين گروه در  شركت

 رمت  2 مسافتدر دو بلوك هفتم و هشتم از  سرانجاممتر، و  3 مسافتي پنجم و ششم از ها بلوكمتر،   4

شروع كرد و با ) متر 2( مسافتترين  گروه نزديك به دور از نزديك. كردند پرتاب كردن را تمرين 

تكليف پرتاب  انجامة ويشكار با آموزش . حركت كرد) متر 5( مسافتي دورترين سو بهي برعكس دمانيچ

كنندگان پشت خطي كه روي زمين كشيده شده بود و  امتيازدهي به اجرا آغاز شد؛ سپس شركت روشو 

هر گاه . بند ديدند آن تا مركز هدف در كنار آن نوشته شده بود، ايستادند و هدف را بدون چشم مسافت

گرفت و پس از مسدود شدن ديد، اقدام  در اختيار او قرار مي  كرد، كيسه مي كننده اظهار آمادگي شركت

ها به  همة پرتاب. ي دقيق برخورد كيسه ثبت شدجاپس از پرتاب، بازخورد داده شد و . كرد به پرتاب مي

. شد هاي اصلي اجرا مي گرمي و سپس كوشش دو پرتاب دست مسافتدر هر . شد اجرا  روالهمين 

ها سه  فاصلة استراحت بين بلوك. دو بلوك تمرين شد مسافتكنندگان، در هر  كم شركتدليل سن  به

  .بود  دقيقه

. انجام گرفت) ساعت 48( دوروزههاي تكليف منفرد و تكليف دوگانه، با تأخير  پس از اكتساب، آزمون

ند مان(مشابه تحقيقات گذشته . كوششي بود 12آزمون در شرايط تكليف منفرد شامل يك بلوك 

از  ها آزمون) )15(و سانلي و لي  )22(، پولتون و همكاران )5(آزمايش دوم تحقيق ماكسول و همكاران 

در آزمون با شرايط . متري از مركز هدف، اجرا شد5/3 مسافتنقطة وسط فواصل مرحلة اكتساب، يعني 

ز اين تكليف به اين صورت بود كه ا. تكليف دوگانه، يك تكليف ثانويه از نوع شناختي استفاده شد

 100ها تا پايان، با صداي بلند و به روش معكوس از  پرتاب آغازكنندگان درخواست شد از  شركت

پاسخ  يشرايط آزمايشي، درست يبراي اطمينان در خصوص دستكار. بشمارند 3 به 3صورت  به

دو آزمون نيمي از  انجامبراي كنترل سوگيري ناشي از نظم زمان . دش كنندگان بررسي مي شركت

آزمون تكليف منفرد و سپس آزمون تكليف  نخستشدند،  نشيگزتصادفي  به روشكنندگان، كه  شركت

هاي مرحلة آزمون هيچ بازخوردي  در كل كوشش. ديگر برعكس عمل كردند ميندوگانه را اجرا كردند و 

دو  انجام مجالي آزمون ها بلوكارائه نشد و پيش از ) امتياز(فرود كيسه روي صفحة هدف  گاهيجاة دربار

  .داده شد باز  چشمگرمي با  كوشش دست
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  هاي آماري روش
عنوان كوشش خطا در نظر گرفته  آمد، به منطقة هدف فرود مي از رونيبيي جا دركيسه  كه يهنگام

ها در مراحل  در هر بلوك متغير وابستة اصلي بود كه براي مقايسة عملكرد گروه 1نسبت خطاها. شد

هاي هر يك از فواصل مشابه با  هاي بلوك در مرحلة اكتساب، نسبت داده. داكتساب و آزمون استفاده ش

اول و دوم گروه   ي خطا در بلوكها كوششمثال نسبت  به اين صورت كه براي . همديگر مقايسه شد

متر  2 مسافتهفت و هشت گروه دور به نزديك، كه هر چهار بلوك از   ترتيب با بلوك نزديك به دور به

گروه  2هاي مرحلة اكتساب از يك تحليل واريانس  براي تحليل داده. ند با هم مقابله شداجرا شده بود

در مرحلة اكتساب، با تكرار سنجش روي عامل ) مشابه  فاصلة(بلوك  8× ) نزديك به دور؛ دور به نزديك(

با و  شمارشهاي اكتساب دو گروه نيز  بر اين، نسبت خطاها در كل كوشش عالوه. آخر استفاده شد

ي خطا ها كوششهاي تكليف منفرد و تكليف دوگانه، نسبت  در آزمون. استفاده از آزمون تي مقايسه شد

با ) تكليف منفرد؛ تكليف دوگانه(شرايط آزمون انتقال  2× گروه  2با استفاده از يك تحليل واريانس 

هاي معنادار از  تفاوت هاي چندگانه و تعيين براي انجام مقايسه. تكرار سنجش روي عامل دوم تحليل شد

  .آزمون تي با اصالح سطح معناداري به روش بونفروني استفاده شد

  
  تايجن

  اكتساب
در تحليل واريانس . ارائه شده است 2در مرحلة اكتساب در سمت چپ شكل هاي خطا  نسبت كوشش

نشان داد فرض كرويت براي اثر اصلي بلوك برقرار نيست  2آزمون كرويت موچلي گرفته انجام

001/0P<،64/62 ) =27(χ2 .گيزر براي -بنابراين درجات آزادي با استفاده از برآوردهاي گرينهوس

η2= 80/0براساس نتايج تحليل واريانس، اثر اصلي بلوك. اصالح شد  ε)=62/0( 3كرويت
p ،001/0p< ،

η2=  62/0همچنين اثر اصلي گروه ، F)32/4و 84/120= (01/127
p  ،001/0 p < ،58/44) =281و(F 

، نسبت خطاها در كل مرحلة اكتساب دو گروه F)7و 196( >1معنادار شد، ولي اثر تعاملي معنادار نشد 

رفت، گروه نزديك به دور  طوركه انتظار مي همان. نشان داده شده است 2در قسمت وسط شكل 

                                                           
1 . Proportion of errors 
2 . Mauchly's test of sphericity 
3 .Greenhouse-Geisser estimates of sphericity 



       377 

 

ري داشت 
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  گيري بحث و نتيجه
استفاده از كاهش خطاهاي مرحلة تمرين براي تسهيل هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي امكان 

كنندگاني كه تمرين  بيني شد شركت پيش. در كودكان بود) پنهان(فرايندهاي يادگيري حركتي ضمني 

هاي دورتر را  فاصله كم كمهاي نزديك به هدف شروع كرده و  گيري پرتابي را از فاصله يك تكليف هدف

بيني شد اين  همچنين پيش. كنند، در مرحلة اكتساب اجراهاي كم خطاتري خواهند داشت تمرين مي

شود،  وجب محدود شدن ساخت و آزمون فرضيه ميدر ابتداي اكتساب، م ژهيو بهخطا بودن اجرا،  كم

مقاومت عملكرد در برابر افت در آزمون تأخيري با  صورت بهي يادگيري پنهان خود را ژگيوبنابراين 

  .  نشان خواهد داد) تكليف دوگانه(شرايط فشار شناختي 

هاي خطا  ششدر مرحلة تمرين روي نسبت كو گرفته ي انجامدستكاررفت   كه انتظار مي گونه همان

در مقايسه با ) تر آسان(هاي خطا براي فواصل نزديك  به اين صورت كه اوالً، نسبت كوشش. اثرگذار بود

كمتر بود؛ ثانياً، گروه نزديك به دور در مرحلة تمرين نسبت به گروه دور به ) دشوارتر(فواصل دور 

مثال، ماكسول و  براي (گذشته بنابراين مطابق انتظار و مشابه تحقيقات . نزديك خطاي كمتري داشت

شيوة تمرين نزديك به دور ) )17(مدي و همكاران ، يا مح)23، 22(، پولتون و همكاران )5(همكاران 

در گروه نزديك به دور  رو نيازا. كرد اهمفرنيازهاي پروتكل تمرين خطا را  نسبت به دور به نزديك پيش

  . مشاهدة آثار تمرين پنهان قابل انتظار بود

اي از فرايندهاست كه در نتيجة تمرين يا تجربه باعث  براساس تعريف، يادگيري حركتي مجموعه

بنابراين، يادگيري حركتي به . )12(شود  آمدن تغييرات نسبتاً پايدار در عملكرد حركتي مي وجود به

هاي تجربي كه در  توان آن را با استفاده از طرح تغيير نسبتاً دائمي در عملكرد حركتي اشاره دارد كه مي

گويد چگونه  آزمون انتقال به ما مي. شود، استنباط كرد هاي يادداري و انتقال گنجانده مي آن آزمون

آن  انجاميافته در طول تمرين، به عملكرد يك تكليف جديد يا  و اجزاي حركتي توسعه راهبردهاقوانين، 

منظور بررسي  ي طرح تحقيق، بهتنگناهادليل  در تحقيق حاضر به. يابد در موقعيتي جديد انتقال مي

  .هاي انتقال در شرايط تكليف منفرد و تكليف دوگانه استفاده شد كنندگان از آزمون يادگيري شركت

، و مسترز و )22(مانند پولتون و همكاران (نتايج تحقيق نشان داد، مشابه اغلب تحقيقات گذشته 

متري استفاده شد، تفاوتي در 5/3در آزمون در شرايط تكليف منفرد كه مسافت جديد ) )24(همكاران 

دور به  مقابل درك به دور بنابراين دو شيوة تمرين نزدي. خطا و پرخطا مشاهده نشد عملكرد دو گروه كم

آمدن مزيتي در يادگيري طرحوارة پرتاب براي توليد نسخة جديدي از تكليف  وجود بهنزديك سبب 
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يادگيري حركتي فرايند حل  )1(از ديدگاه تئوري حلقة بستة آدامز . شود شده در كودكان نمي تمرين

ي ابزاركند كه بايد حل شود و منابع شناختي  مسئله است كه در آن حركت خطا مشكلي را ارائه مي

د است در مراحل اولية يادگيري يك منبع اطالعات خارجي معتق )1(آدامز . ي حل اين مشكل استبرا

خطا در مراحل . خطاهايشان را شناسايي كنند نوآموزالزم است تا افراد  1)[KR]به نام آگاهي از نتيجه (

تئوري حلقة بسته . نخواهد داشت KRشود و يادگيرنده ديگر نيازي به  شناسايي مي خود يخود بهبعدي 

. ودمندتر از تمرين پرخطا خواهد بودخطا براي يادگيري س كند تمرين كم بيني مي پيش )1(آدامز 

تفاوت  دو گروهدر مرحلة اكتساب نسبت خطاهاي . هاي اين تئوري مغايرت دارد بيني ها با پيش يافته

تئوري . براي دو گروه نيز متفاوت باشد دشدهيتولبايد قدرت رد ادراكي  )1(تئوري آدامز  براساسداشت، 

خطا بايد در آزمون با شرايط تكليف  كنندگان گروه كم كند شركت بيني مي پيش )1(حلقة بستة آدامز 

هاي  هر دو گروه در اكتساب تجربة پرتاب از فاصله كه آنجا از. نشد گونه نياباشند، ولي  خطاتر منفرد كم

بوده اند، و اينكه ميزان تغييرپذيري و دامنة تجربيات هر دو گروه مشابه  داشته زانيم  كمتفاوت را به ي

نتايج اين . ه باشد، بايد در آزمون انتقال عملكرد هر دو گروه مشاب)3(، براساس تئوري طرحواره است

كند، زيرا عملكرد هر دو گروه در آزمون انتقال در شرايط تكليف منفرد مشابه  تئوري را پشتيباني مي

مثال، قمري، محمدي و  براي (كه در برخي تحقيقات داخلي  )7، 4(گذاري مجدد  تئوري سرمايه. بود

بيني خاصي  نيز خوانده شده است، پيش 2نظرية بازگماري) )17(، يا محمدي و همكاران )25(محمدي 

 )11(چارچوب نقطة چالش  براساس. كند در زمينة نتايج آزمون انتقال در شرايط تكليف منفرد ارائه نمي

بيان كرد كه در مرحلة  گونه نياتوان  اختالف در آزمون انتقال در شرايط تكليف دوگانه را مي نبود

پرتاب در طول  مسافتترتيب با تغيير در چيدمان  به(اكتساب، تركيب دشواري كاركردي و اسمي تكليف 

روي هر دو ) پرتاب مسافتي دستكارنزديك به دور و برعكس آن و  مسافتتمرين از  صورت بهتمرين 

  . گروه تأثير مشابه داشته است

در . برابر شرايط فشار شناختي از روش تكليف دوگانه استفاده شد براي ارزيابي ميزان پايداري در

. يابد افزايش مي) فشار شناختي(به حافظة كاري  شده ليتحماين روش، با يك تكليف ثانوية شناختي بار 

. شود از حافظة كاري كمتر استفاده مي) خطا كم(بيني اين بود كه در تمرين با توالي نزديك به دور  پيش

تر به تكليف ثانويه اختصاص داده  دهد منابع حافظة كاري بيشتري براي پاسخ دقيق اجازه مي اين كاهش

                                                           
1 . Knowledge of results (KR) 
2 . Reinvestment Theory 
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براي اجراي حركت در مرحلة تمرين حافظه ) پرخطا(در مقايسه در تمرين با توالي دور به نزديك . شود

ابستگي به خطا بايد و در تمرين كم ايگوآن است كه  دادهايروپيامد كل اين . كاري بيشتر درگير است

دو   براساس نتايج در آزمون انتقال با شرايط تكليف دوگانه تفاوت اجرا بين. حافظة كاري كمتر باشد

نسبت خطاهاي گروه نزديك به دور در شرايط تكليف دوگانه  سو  كمطابق انتظار، از ي. گروه معنادار بود

ه نزديك نسبت به آزمون در شرايط بيش از گروه دور به نزديك بود و از سوي ديگر خطاهاي گروه دور ب

بر  )23(پولتون و همكاران . افت مقاوم بود در برابري گروه نزديك به دور ولتكليف منفرد افزايش يافت، 

خطا  شود كه شرايط تمرين كم ي ديده ميهنگامخطا  اين باورند كه بيشترين اثربخشي يادگيري كم

هر دو گروه . كند هاي تحقيق حاضر اين ديدگاه را پشتيباني مي يافته. شود فراهمدر آغاز تمرين  ژهيو به

شرايط تمرين از فواصل نزديك را تجربه كردند، با اين تفاوت كه گروه نزديك به دور در مراحل آغازين 

 اند، ولي گروه دور به نزديك اين شرايط را در مراحل پاياني اكتساب رو شده اكتساب با اين شرايط روبه

آزمون انتقال در شرايط تكليف دوگانه  در خصوصخاصي   بيني پيش )1(تئوري آدامز . اند تجربه كرده

ة آزمون انتقال در شرايط تكليف منفرد گفتيم، تئوري طرحوارة اشميت درباركه  گونه همان. كند ارائه نمي

نبايد از وضعيت تكليف  كم دستكند در آزمون انتقال عملكرد دو گروه مشابه است يا  بيني مي پيش )3(

خطا و  انه كاهش مشاهده شود، چون ميزان تغييرپذيري و دامنة تجربيات هر دو گروه كممنفرد به دوگ

با اين  بيترت  نيا  به. ها همخواني ندارد بيني ها با اين پيش يافته. پرخطا در اكتساب مشابه بوده است

. تبيين كرد توان علت افت عملكرد گروه پرخطا در آزمون انتقال در شرايط تكليف دوگانه را تئوري نمي

اين تئوري بيان . همخواني كامل دارد )7، 4(گذاري مجدد  هاي تئوري سرمايه بيني ها با پيش يافته

شود كه سهم فرايندهاي پنهان  خطا به يك حالت غيرفعال يادگيري منجر مي تمرين كم كند مي

. دهد، كه نتيجة آن مقاومت عملكرد در برابر شرايط فشار يا تكليف دوگانه است را افزايش مي) ضمني(

  .بيني شده است ها در اين تئوري پيش در زمينة الگوي يافته شده ارائههترين تبيين رسد ب نظر مي به

در آزمايش اول . اند آورده دست بهبا نتايج تحقيق حاضر  ناسازگارهايي  يافته )15، 14(سانلي و لي 

در مرحلة اكتساب خطاي ) آسان به مشكل(گروه تمرين با هدف بزرگ به كوچك  )14(سانلي و لي 

در آزمايش دوم نيز . داشت) مشكل به آسان( بزرگبيشتري نسبت به گروه تمرين با هدف كوچك به 

در تحقيق . كردندگروه نزديك به دور در مرحلة اكتساب خطاي بيشتري از گروه دور به نزديك تجربه 

ي دشواري اسمي و كاركردي اجرا در مرحلة اكتساب موجب نشد دستكارنيز  )15(سانلي و لي 

كردند، خطاي كمتري در كل مرحلة اكتساب داشته  تمرين شرايط آسان را تجربه  آغازيي كه در ها گروه
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هايي دارند كه موجب  و آزمايش تحقيق حاضر تفاوت )15، 14(ي سانلي و لي ها شيآزماشرايط . باشند

در  كاررفته بهتكليف . مرتبط است كاررفته بهاولين تفاوت، با تكاليف . نباشد هم باشده نتايج همسو 

رود،  شمار مي تحقيق حاضر پرتاب يك دست به اهداف دور است كه از نوع تكاليف حركتي درشت به

در ديگر . يك تكليف حركتي ظريف است )15، 14(و لي  ي سانليها شيآزماكه تكليف  درحالي

مثال،  براي (كار رفته است  اند و تكاليف حركت درشت به بوده بزرگسالها  ها كه در آن نمونه پژوهش

در ضربة گلف؛ پولتون، مسترز، و ماكسول  )23(يا پولتون، ماكسول، و مسترز  )5(ماكسول و همكاران 

  دست بههاي تحقيق حاضر  نتايجي مشابه يافته) در پاس راگبي )24(و مسترز، پولتون، و ماكسول  )22(

ي تمريني در ها تعداد كوشش. هاي تمرين مرحلة اكتساب است تفاوت ديگر در تعداد كوشش. است آمده

 )15، 14(ي سانلي و لي ها شيآزماكوشش  200 دوم كي كينزدكوشش است كه  96تحقيق حاضر 

تواند روي مشاهدة  اند كه حجم تمرين در مرحلة اكتساب مي بيان كرده )5(ماكسول و همكاران . است

اند  نشان داده )24(و مسترز و همكاران  )22(پولتون و همكاران . فرايندهاي پنهان و آشكار اثرگذار باشد

كه در آن ) پاس در ورزش راگبي(خستگي جسماني در مرحلة اكتساب يك مهارت حركتي درشت 

ه شده، بر عملكرد گروه پرخطا اثرگذار است، ولي اثري روي گروه تمرين پرخطا و كم خطا استفاد

هاي  كنندگان و نوع تكليف، تعداد كوشش در طرح تحقيق حاضر با توجه به سن شركت. خطا ندارد كم

در تحقيق پولتون و همكاران . كمتر استفاده شد تا سوگيري ناشي از خستگي جسماني كمينه شود

كوشش  100كه مهارت معيار از نوع تكاليف حركتي درشت است،  )24(همكاران و مسترز و  )22(

هاي تحقيق حاضر و  ه به يافتهبا در نظر گرفتن اثر خستگي جسماني، و با توج. تمرين شده است

هاي حركتي درشت كودكان، با فراهم  ، براي طراحي تمرين مهارت)15، 14(هاي سانلي و لي  آزمايش

توان از فعال شدن فرايندهاي  هاي آسان به دشوارتر تكليف مي از نسخه رونده شيپكردن شرايط تمرين 

ولي براي تكاليف حركتي ظريف در شرايط خستگي جسماني . يادگيري حركتي پنهان مطمئن شد

شود و  اين تمهيدات لزوماً موجب فعال شدن اين فرايندها نمي بسا چه) هاي تمريني باال تعداد كوشش(

  .يابد اجراي فراگير آسيب نبيند بار شناختي افزايش مي كه يهنگام توان انتظار داشت نمي

هاي حركتي،  هاي آموزش مهارت در زمينه كه يكسانو  پژوهشگرانة عالق موردهاي  يكي از زمينه

كه با كم شدن  داستيپ. تر است كنند، ايجاد يادگيري حركتي بادوام مي كاردر مورد كودكان،  ژهيو به

ب از فواصل نزديك به دور و پيامد آن تسهيل فرايندهاي يادگيري حركتي ضمني در خطا در تمرين پرتا

 نبودخطا و پرخطا  ، يك نگراني در مورد تمرين كمنيا وجود  با. افتي دستتوان به اين مهم  كودكان، مي
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براساس نتايج تحقيق . هاي آموزشي و فرايندهاي پنهان يا آشكار است بين اين روش آشكاري همبستگ

 طور بهتواند يك تكليف دشوار را  مي نفرچون يك . نيست آور انيزحاضر تمرين پرخطا براي يادگيري 

همچنين او ممكن است يك تكليف آسان . شود خطاهاي بسياري مرتكب مي كه يدرحالپنهان ياد بگيرد، 

 شنهاديپتوان  برهاني كه مي. )8(چند خطا انجام داده است  تنها كه يدرحالآشكار ياد بگيرد،  طور بهرا 

براي محدود كردن محيط يادگيري، با توجه به سطح دشواري و سطوحي از  كوششاين است كه  داد

 ها يدستكاراين . )26(محيط را براي يادگيرنده فراهم كند  نيتر مناسبتواند  انگيزه و خودكارامدي، مي

هاي حركتي  ادگيري تكاليف و مهارتتواند ي براي تحريك فرايندهاي پنهان يا آشكار مي كوششهمراه  به

براساس آنچه بيان شد بايد گفت كه در حال حاضر يك تئوري وجود ندارد كه . تسهيل و كارامدتر كند

هاي انتقال در شرايط تكليف منفرد و تكليف  شده در مرحلة اكتساب و آزمون ة آثار مشاهدههمدر آن 

ي ها سازهي گرفته شد تا درك جامعي از ارئوري و مدل ي، از چندين تنيا وجود  با. دوگانه را تبيين كرد

در مورد  ژهيو به) پنهان(در يادگيري حركتي ضمني خطا  ي كمها پروتكلاحتمالي مسبب سودمندي 

  .آيد دست بهكودكان 

هاي  كاهش دستورالعملهاي ديگري مانند كاهش بازخورد يا  خطا روش بر يادگيري كم عالوه

هاي آينده  پژوهش. نيز براي تسهيل فرايندهاي يادگيري حركتي ضمني پيشنهاد شده است آموزشي

. هاي حركتي در كودكان انجام گيرد ها براي يادگيري مهارت تواند با هدف امكان استفاده از اين روش مي

آمد و  دست بهخطا براي كودكان  كم نيتمرپذيري  و تعميمبودن  سودمنددر تحقيق حاضر شواهد براي 

 يضمنحركتي  ييادگير ييندهاافرتواند  يك مهارت حركتي مي تمرينكمتر در  يخطاهاشد مشخص 

و  حركتي هاي اختاللشده كودكان داراي   مشخص در تحقيقات اخير .اين گروه سني تسهيل كنددر را 

. برندبسود  ضمنيخطا و فعال شدن فرايندهاي  از مزاياي تمرين كمتوانند  نيز مي )27، 25( شناختي

اين از ويژة كودكان  هاي درماني ي يا در زمينهپرورش -ي آموزشيها طيمحدر  شود مي شنهاديپبنابراين 

 .شود درشت استفاده حركتي  هاي ضمني در يادگيري مهارت تحريك فرايندهايبراي  روش

 

  ير و سپاسگزاركتش
ي ارزندة ها يبانيپشتهمچنين از  وكننده در اين پژوهش،  آموزان شركت ة دانشهمدر پايان از 

  .شود ي ميسپاسگزارآقايان نفري و سليماني 
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