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Abstract 
The purpose of the present study was to investigate the 

effects of errorless and errorful practice on children’s 

learning of motor skills: The Role of Reinvestment. The 

statistical population of the present study consisted of all 

the male elementary school students in the age range of 7-
10 in Mashhad in the academic year of 2017-2018. For 

this purpose, 48 male students in the city of Mashhad, , 

were selected through an available sample and randomly 

based on the levels of reinvestment. This study is an 

applied research and the type of practice protocol in four 

groups: errorless with high reinvestment tendency, 

errorful with low reinvestment tendency, errorful with 

high reinvestment tendency. Retention, transfer, and dual-
task tests were conducted after the acquisition phase at 24-

hour intervals. To analyze the data in the acquisition, 

retention, transfer, and dual-task phases, a mixed model 

variance analysis (ANOVA) 2 (reinvestment levels: high 

and low) × 2 (practice protocol: errorless and errorful) and 

LSD post-hoc test were used, and the data were analyzed 

using SPSS 24 software. The results of the acquisition test 
showed that all groups had made progress, but two groups, 

the errorful with high reinvestment tendency and the 

errorless with low reinvestment tendency, performed 

significantly better than the other groups on the retention 

and transfer tests. The two groups of the defectless with 

low reinvestment tendency and the defectless with high 

reinvestment tendency performed significantly better than 

the other groups under pressure conditions. Therefore, it is 
recommended that physical educators pay special 

attention to these psychological variables (reinvestment) 

when designing exercises and training programs for 

children’s motor skills. 

Keywords: Errorless Practices, Errorful Practices, 

Reinvestment Theory, Implicit Learning, Explicit 

Learning. 

 دهیچک

خط ا   ررخط ا ب ر     ک    ن ا  یاث ر مرر  یحاضر، بررس   ۀهدف از مطالع
در کودکان   نقش ب ازررداز  گگاهان ب ب ود      یمهار  حرکت یریادگی

رسر در  ییگموزان مقطع ابتدا دانش یۀرژ هش حاضر را کل یگمار ۀجامع
 1397-1398 یلیسال ش هر مه هد در س ال م        7-10 یسن ۀباز

در  یری  گ گم وز ب ب ر   نرون ب    دان ش  48 منظور، نیدادند  بد لیمهک
براساس سطوح ب ازررداز    یصور  م ادف دسترس انتخاب شدند   بب

 ۀخط ا ب ا ب ازررداز  گگاهان      در چهار گر ه ک    ینی  نوع رر مکل مرر
 ۀباال، ررخطا با ب ازررداز  گگاهان    ۀررداز  گگاهانخطا با باز ک  ن،ییرا
ر ژ هش   نی  ش دند  ا   یمقس   باال ۀ  ررخطا با بازررداز  گگاهان نییرا

انتقال    ،یادداریاکتساب،  گزمون، شیر ۀاست   در رنج مرحل یکاربرد
س اتت،   24 ۀاکتساب ب ا فاص ل   ۀانجام شد  رس از مرحل بیثانو فیمکل

 لی  م ل یاج را ش دند  ب را    بیثانو فیانتقال   مکل ،یادداری یها گزمون
از گزم ون   بی  ثانو فی  لانتقال   مک ،یادداریها در مراحل اکتساب،  داده
 2( × نیی)س  طوح ب  ازررداز ال ب  اال   ر  ا 2مرک     انسی   ار لی  م ل

استفاده ش د   LSD یبیخطا   ررخطا(   گزمون معق ال ک نی)رر مکل مرر
گزمون اکتساب نهان  جیشد  نتا لیم ل spss24افزار    با استفاده از نرم

ب ازررداز    ب ا اند، اما د  گر ه ررخط ا   داشتب هرفتیها ر گر ه ۀداد هر
در  یترلک رد بهت ر   نییر ا  ۀخطا با بازررداز  گگاهان باال   ک  ۀگگاهان

  انتق ال   یادداری   یه ا  در گزم ون  نیداش تند  هرنن    یمهار  ررم اب 
خط ا ب ا    باال   ک    ۀازررداز  گگاهانررخطا با ب یها مهخص شد گر ه
ر یاز س ا  یترلک رد بهت ر   یط ور معن ادار   ب ب  نییرا ۀبازررداز  گگاهان

شناسان   معلران  ر ان ان،یمرب شود یم بیموص نیها داشتند؛ بنابرا گر ه
 یه ا  مهار  یگموزش یها   برنامب نا یمرر یهنگام طراح یبدن تیمرب

)ب ازررداز    یش ناخت  ر ان یره ا یمتغ نی  کودک ان ب ب ا   یبرا یحرکت
 داشتب باشند  یا ژهیگگاهانب( موجب  

 ی  ۀررخط  ا، نظر ن  ا یخط  ا، مرر ک    ن  ا یمرر :یدیااکل یهااا واژه
 گشکار  یریادگیرنهان،  یریادگیبازررداز  گگاهانب، 
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 مقدمه
کند  های فضایی گزاد می ما را از م د دیت؛ زیرا ها برای زندگی استفرایندمرین  یادگیری حرکتی یکی از مه 

مرین  (  یکی از مه 2020 سازد )مک، یانک    انگ،   معامل رویا با م یط اطراف را برای ما مرکن می
توامل در یادگیری این است کب فراگیرنده بتواند از اطالتا  مفید در جهت ریهرفت   بهبود مهار  استفاده 

(  مربیان   معلران اغل  با 2019 )رالس، هومر   را ر، کندروشی  نظر   چه    از اطالتا  نامربوط صرف
 یژه اگر این فراگیران کودکان باشند   تدی مواجب هستند، ببمهکل چگونگی انتقال اطالتا  بب فراگیران مب

های حرکتی است کب بب  های مربیان، ایجاد ر یکرد مناس  در جهت گموز    یادگیری مهار  یکی از چالش
ها را برگ رده کند )فار    بوزارد،  های زیربنایی مهار  بهترین  جب مرکن نیازهای شناختی، حرکتی   مکانیس 

دهد ما درک بهتری از  ارزیابی این نیازها از زمان شر ع برنامۀ مررین، بب مربیان این اجازه را می  (2017
ر ترلکرد   یادگیری دهای شناختی رنهان   گشکار نقش مهری فرایندنیازهای گموزشی کودکان داشتب باشند  

کاری    ۀن  ابستگی گن بب حافظصور  َگشکار یا رنهان در میزا کنند  مفا   بین یادگیری مهار  بب ایفا می
سازی   سیلۀ معدیل (  یادگیری حرکتی گشکار بب2017گ ری دانش اخباری بیان شده است )فار    بوزارد،  جرع

ها در راسخ بب اشتباها  اجرا ما زمان کاهش خطاهای اجرا ادامب دارد  از سوی دیگر یادگیری رنهان با  فرضیب
انب در شناسایی   م  یح خطا، یادگیری باثبامی از الگوهای حرکتی را های گگاهفرایندکاهش استفاده از 

م یط یادگیری برای  ،ای طراحی شود کب در گن گونب کند  بر این اساس مررین باید بب ایجاد می
های یادگیری رنهان مستقیراً دانش  حال، ر   دهی شود  بااین رساندن میزان دانش گگاهانب سازمان حداقل بب

رسانند  دهند   انباشت دانش اخباری را بب حداقل می  سیلۀ کاهش درگیری حافظۀ کاری ارمقا می را ببای  ر یب
مواند  های حرکتی می کب یادگیری مهار  است  ( ریهنهاد کرده1992(  مسترز )2003)مکسول، مستر   ا س، 

را ریهنهاد کردند کب در گن  1«یادگیری حرکتی رنهان»ها  های گگاهانب رخ دهد  گنفرایندطور مستقل از  بب
شوند  یادگیری حرکتی ضرنی ریهب در این مفهوم دارد  ها با معداد م د دی از دانش کالمی کس  می مهار 

بازررداز  »ای بب نام  مواند برای ترلکرد حرکتی مضر باشد )ردیده کب دانش دردسترس گگاهانب می
مثال، فهار ر انی(  برایدر راسخ بب شرایط خاص ) دهد بازررداز  گگاهانب نهان می ۀ(  نظری2«گگاهانب
د با مال  برای نظار  گگاهانب در کنترل حرکا  مختل شوند )مسترز، نموان های نسبتاً خودکار می مهار 
طور کامل مکامل    سازی   دستکاری اطالتا  )ترلکرد حافظۀ کاری( ما بزرگسالی بب (  ظرفیت ذخیره1992

صور  گشکار  ها بب ها قادر بب ررداز  دستورالعرل راین کودکان هنگام یادگیری مهار بناب ؛کند رشد ریدا نری
های فرایندهای یادگیری ضرنی برای جلوگیری از مهارکت  (  مکنیک2013نیستند )کاریو   رولتون   سید، 

   (  ر2004اند )مسترز   مکسول،  کالمی در اکتساب   یادگیری حرکتی مکامل یافتب-گشکار م لیلی
زا، مکلیف د گانب   خستگی فیزیولوژیک خواهد  ایجاد اجرای باثبا  در شرایط استرس سب یادگیری ضرنی 

                                                 
1. implicit motor learning 

2. reinvestment 
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خطا است   (  یک رر مکل برای یادگیری رنهان استفاده از شیوۀ یادگیری ک 2004شد )مسترز   مکسول، 
رساند  اهانب را بب حداقل می  نیاز بب ررداز  گگ شود میکاهش بار بر حافظۀ کاری  موج خطا  یادگیری ک 

صور  ریهرفت مدریجی  خطا کب بب کب مررین ک مبنی بر این(  شواهدی  جود دارد 2018 ،)گ نگ   هوگس
زا استوار است  کند کب در شرایط استرس دهد، م یط یادگیری ضرنی را فراه  می در دشواری مکلیف رخ می

اند کب مررین ررخطا بب افزایش اجرا    ها نهان داده هشمازگی رژ  بب با اینکب(  2013)کاریو   هرکاران، 
گذاری  ( دریافتند کب سرمایب2015(، مالهومرا، رولتون   یلسون )2011شود )مونر   موران،  یادگیری منجر می

کند کب مرایل بب کنترل  بازررداز  مأکید می ۀمواند مفید باشد  نظری دانش گشکار در مراحل ا لیۀ مررین می
مهار    در طیف  سیعی از  یهای فردی   زمینۀ اجرا تنوان ترلکردی از مفا   حرکا  بب ۀگگاهان

در را تال ه، نظریۀ طرحواره نقش خطاها  (  بب2004)مسترز   مکسول،  رذیر است های احترالی امکان موقعیت
کب در  ای ط مررینیکند کب شرای (  این نظریب بیان می2018کرده است )اشریت   لی،  مأییدیادگیری حرکتی 

مر  بب ایجاد یک طرح یا قاتدۀ کلی دقیق ،گن یادگیرندگان اشتباها  بیهتری در مرحلۀ اکتساب مرمک  شوند
خطا کرک خواهد کرد   درنتیجب بازنرایی حافظۀ کاری در گزمون  مر نسبت بب مررین قالبی   ک    مناس 

  شرایط مررینی کب چالش   دشواری بیهتری ایجاد (2018یابد )اشریت   لی،  یادداری   انتقال بهبود می
های شناختی بیهتری )حافظۀ کاری( برخوردار  طور مثال مررین ررخطا برای افرادی کب از ظرفیت کند، بب

 ( 2018کند )اشریت   لی،  مری ایجاد می باشند، یادگیری تریق
بازررداز  گگاهانب، مقیاس بازررداز   یژه کودکان بب  مازگی، برای ارزیابی مرایل اجراکنندگان   بب بب

سنجی با استفاده از گزمون  ( این ابزار ر ان=84/0rبازگزمون )- یژۀ کودکان طراحی شده است  رایایی گزمون
های   جود مفا   ( 2016 )کال، رر سب    ینتر، شدمأیید  سال 13ما  7کودکان  ۀگلفای کر نباخ در جامع

شناختی گاهی بب ایجاد مغییرا  معناداری در نتایج ترلکرد  در توامل ر انفرد  های من  ربب فردی    یژگی
طور سنتی نقش بازررداز  گگاهانب منها درمورد مکالیف شناختی  شود  اگرچب بب   یادگیری حرکتی منجر می

های حرکتی نیز مأثیر  بررسی شده، اما نهان داده شده است کب بازررداز  گگاهانب در یادگیری مهار 
های چیپ گلف )ز    هرکاران،  (  نقش بازررداز  گگاهانب در مهار 2017گذارد ) نگینکن   رر من،  می

(، 2012، بال )زالز    لونز (، بیس2019(، بسکتبال )سرانوف   زالز ، 2020رفتن )یوگا   هرکاران،  ( راه2011
مغزی )ا رل،  ۀی در افراد سکتبخه بیراران رارکینسونی   موان   (2017 نگ،  ررماب دار  )می، فونگ  

ای بب بررسی نقش  ( در مطالعب2021( بررسی شده است  راکو، بالک   فوکس )2009 مسارز   ا رس،
کنندگان با  های شناختی   حرکتی ررداختند  نتایج نهان داد شرکت بازررداز  گگاهانب بر ترلکرد مهار 

کاهش ترلکرد را در شرایط م ت فهار در هر د  مهار  حرکتی   شناختی  ،سطوح باالی بازررداز  گگاهانب
بال انجام داد   بب این  از بازیکنان مبتدی بیس یکیفی با گر ه ای ب( مطالع2014ند  مارمین )نک میمجربب 

 افت ترلکرد افراد شود   سب مواند  نتیجب رسید کب بازررداز  گگاهانب می
بیهتر ارمباط بازررداز  گگاهانب   ترلکرد حرکتی  ،در این مطالعا  ،داده شدطور کب در باال موضیح  هران

اند  با موجب  های کری بب بررسی نقش گن در یادگیری حرکتی ررداختب مورد موجب قرار گرفتب است   رژ هش



 ... خطا کم ناتیاثر تمر یبررس                                                                                                                       74

ی اجزای اند کب نیاز بب بررس رژ ههگران مأکید کرده ،های فردی بب ماهیت چندبعدی ترلکرد ماهرانب   مفا  
رسد  اما در حیطۀ کاربردی،  گیری ضر ری بب نظر می شناختی مانند بازررداز   یژۀ حرکت   م ری  ر ان

دهد رسیدن بب  های حرکتی نهان می بررسی ریهینۀ مجربی موضوع بازررداز  در زمینۀ مکالیف   مهار 
رخورداری از سطح خاصی از سطوح باالی ترلکرد در برخی از شرایط مانند شرایط م ت فهار، مستلزم ب

کنندگان با  ( گزار  کرد کب شرکت2017(  ا رن )2015 بازررداز  گگاهانب است )مالهومرا، رولتن    یلسون،
بیهتری در  1مر   مغییررذیری حرکتی امتیاز باالمر بازررداز  گگاهانب، ترلکرد ررماب گزاد بسکتبال ضعیف

مر نهان دادند  در مقابل، دیگر مطالعا  گزمایهگاهی هیچ  رایینمقایسب با افراد با مرایل بازرردازشگری 
ارمباطی بین نررا  ررداز    ترلکرد در مکالیف مختلف، از جرلب ررماب دار    ررماب گلف ریدا نکردند 

های حرکتی کودکان زمانی مؤثرمر  ها نهان دادند اکتساب مهار    برخی رژ هش(2015)مالهومرا   هرکاران، 
شده موسط مربی با مرایل افراد برای کنترل گگاهانب  ها، بازخوردها   شرایط مررین فراه  دستورالعرل است کب

تنوان  شناسی از نقش بازررداز  گگاهانب بب های ت   (  اخیراً رژ هش2017، هرسو باشد )می   هرکاران
 (  هرننین2016، رینگدر یادگیری حرکتی رهتیبانی کرده است )گاینیو، کوک    یابزار ارزیابی مهر
هایی با اختالل اضطرابی   افراد  کب سطوح بازررداز  گگاهانب بین گر ه دریافتند( 2013کاشدان   فارمر )

امتیازا  باالمری در مقیاس بازررداز   ،تادی مفا   معنادار دارد  در اقع افراد مبتال بب اختالل اضطرابی باال
( بب ارزیابی ارمباط بین میزان زمان کنترل قامت 2019   انگ ) چو زمینبگگاهانب کس  کردند  در هرین 

هنگام ایستادن ر ی یک سطح معادلی با سطوح مختلف دشواری   مرایل بب بازررداز  گگاهانب با استفاده از 
ررداختند  نتایج نهان داد  )الکتر انسفاگرافی( 2شناختی در نواحی مختلف قهر مغز های ت   بررسی

طورکلی با افزایش دشواری کارکردی  مر بب افزایش یافت، بزرگساالن مسن 3واری مکلیف معادلیکب دش هنگامی
زمانی    ه  ،نتایجبراساس ند  ده میطور هوشیارانب انجام  شده، کنترل  ضعیت قامتی را بب مکلیف ادراک

 اقعی در حین ارزیابی  گیری کنترل  ضعیتی در زمان تنوان یک اندازه موان بب را می T3- FZروشانی گلفا  ه 
( نهان داد بین میزان مرایل 2020مک، یانگ    انگ ) ۀکار برد  نتایج مطالع ببخهی ب مکالیف معادلی   موان

های مررکز موجب  رفتن با احتیاط ارمباطی  جود ندارد  اما زمانی کب از دستورالعرل بازررداز  گگاهانب   راه
مری در سالرندان با مرایل بب بازرردازشگری رایین  کارانب رفتن م افظب الگوهای راه ،در نی استفاده شد

( شواهدی را فراه  کرد کب نهان 2003(  مکسول، مسترز   ا انز )2020، مهاهده شد )مک، یانگ    انگ

سودمند مواند  های حرکتی کرتری هستند، می کودکانی کب دارای مواناییدر  یژه  داد کاهش خطاها بب می

های مررینی کب مهارکت  ( تنوان کردند کب طراحی رر مکل2013باشد  در این رابطب، کاریو   هرکاران )
کاری را بب حداقل برساند مرکن است برای کودکان با موانایی حرکتی ضعیف   مرایال   ۀحافظ

های  با موانایی کودکان( دریافتند کب 2017مر مناس  باشد  مکسول، کاریو   مسترز ) بازرردازشگری رایین

                                                 
1. kinematic variability 

2. cerebral cortex (electroencephalography) 

3. balance task 
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کب  بب این نتیجب رسیدندها  برند  گن  یژه یادگیری ررخطا بهره بیهتری می از یادگیری گشکار بب ،باالی حرکتی
شود  بلرو، گوکب    الگوهای حرکتی مناسبی در حافظب می ۀمثبیت   ذخیر موج رر مکل مررینی ررخطا 

بندی متوالی با رر مکل  خطا، اکتساب مکلیف زمان مررین ک ( دریافتند در مقایسب با رر مکل 2018هاردی )
 1مر، کاهش ررداز  گگاهانب   افزایش کارایی ررداز  شنیداری مر   دقیق اجرای سریع سب مررین ررخطا 

 شود  می 2یادگیری بهتر موالی حرکتی   )قدر  گلفای باال(
گذشتب درمورد نقش بازررداز  گگاهانب بر  ها   مناقهامی کب در مطالعا  ر ، با موجب بب چالش از این

مطالعا  گذشتب بیهتر نقش بازررداز  گگاهانب بر ترلکرد حرکتی  در   هرننین ترلکرد حرکتی  جود دارد
این رژ هش از  ،  موجب کرتری بب د  بعد اصلی یادگیری حرکتی )یادداری   انتقال( شده است شدهبررسی 

شناختی بر میزان  این متغیرهای ر ان ۀزررداز  گگاهانب   مأثیرا  بالقویک سو بر گن است بب بررسی نقش با
از سوی دیگر اثرا  معاملی بین بازررداز  گگاهانب   یادگیری گشکار   رنهان را    یادگیری حرکتی بپردازد

  کاهش ظرفیت برای گزار  قواتد کالمی   ترلکرد بهتر در شرایط کندتنوان یک بعد جدید بررسی  بب
های گشکار   ضرنی است )مسترز، فراینددادن سه   ها در جهت نهان مرین شاخص از باثبا  ،لیف ثانویبمک

های ضرنی بب یادگیری فرایندمهارکت بیهتر  ۀکنند تنوان منعکس (   بب2004؛ مسترز   مکسول، 1992
 ،حرکتی گشکار   ضرنیهای یادگیری فرایندمر  حاضر برای سنجش دقیق ۀحرکتی مفسیر شده است  در مطالع

گیا بازررداز  گگاهانب  شودال راسخ داده می این سؤاال  بب بنابراین، ؛اند هشدگیری ارزیابی  این معیارهای اندازه
  رر مکل گشکار   رنهان بر ترلکرد   یادگیری یک مهار  ررمابی اثرگذار است؟ در صور  مأثیر مثبت این 

 انجامد  مری می های مررینی بب یادگیری مطلوب   گرایشمعامل چب سطوحی از بازررداز   ،توامل

 روش
 ، نمونه و روش اجراۀ آماریجامع

در سال  شهر مههد 7-10سنی  ۀدر دامنگموزان مقطع ابتدایی رسر  جامعۀ گماری رژ هش حاضر را کلیۀ دانش
 ،دف م قیق حاضرمنظور با موجب ه نفر مهکیل دادند  بدین 552،354گماری  ۀبا جامع 1397-1398م  یلی 

انتخاب شدند   3امتیازا  مقیاس بازررداز  گگاهانب  یژۀ حرکت کنندگان براساس مجروتب شرکت
کنندگان با مجروتب  (   شرکت>33MSRS-Cکنندگان با مجروتب امتیازا  بازرردازشگری رایین )% شرکت

، اخت اص یافتند )چو    انگهای باال   رایین  ( در گر ه<MSRS-C%33امتیازا  بازرردازشگری باال )
خطا با ظرفیت بازرردازشگری باال،  صور  انت اب م ادفی در یکی از چهار گر ه ک  گموز بب دانش 48(  2019

خطا با ظرفیت بازرردازشگری رایین یا ررخطا با ظرفیت  رایین، ک  بازرردازشگریررخطا با ظرفیت 
براساس  G*powerافزار   ه(  حج  نرونب با استفاده از نرمدر هر گر نفر 12بازرردازشگری باال جای گرفتند )

                                                 
1. auditory processing 

2. movement sequence 

3. movement specific reinvestment scale 
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گیری( در سطح  گر هی، سب اندازه بین-های مکرر )طرح تاملی در ن گیری گزمون م لیل  اریانس با اندازه
 48 (2001)لیائو   مسترز،  25/0  اندازۀ اثر =  4معداد گر ه =  ،8/0، موان = 05/0درصد، گلفا =  95اطرینان 

 ۀشده براساس گزار   الدین   مهاهد گ رد شد  معیارهای  ر د بب رژ هش شامل دید طبیعی یا اصالحنفر بر
بودن    دست سابقۀ بیراری نور لوژی یا اختالال  ت بی، راست نداشتنرزشکی موجود در مدرسب،  ۀرر ند

س م اسبۀ نقطۀ بر ( از درصد باال   رایین )براسا 33نداشتن گسی  در اندام فوقانی، قرارگرفتن در دامنۀ 
-های بازرردازشگر باال   رایین بود  معلولیت جسری گر ه درمجروع امتیازا  مقیاس بازررداز  گگاهانب 

تنوان  حرکتی، استفاده از دار های م رک ت بی   قرارگرفتن در صدک میانی مقیاس بازررداز  گگاهانب بب
کنندگان مکریل شد  هرننین  موسط  الدین شرکت نامب   فرم رضایتندخر ج درنظر گرفتب شد هایمعیار

ها  جود داشت کب در هر  مند در این رژ هش شرکت کردند   این اختیار برای گن صور  تالقب کودکان بب
 هرکاری نداشتند، بد ن هیچ ریامدی از رژ هش خارج شوند  ۀزمان مرایل بب ادام

گزمون،  گزمون   رس طرح م قیق ریشاز است    مجربی   از نظر هدف کاربردی م قیق حاضر از نوع نیرب
  ه استیادداری   انتقال هرراه با ر یکرد انتساب م ادفی استفاده شد

 ابزار پژوهش
 (OMCP) 1حرکت یژۀبازپردازش آگاهانه و یاسمق

حرکت استفاده شد )مسترز، ا      ۀ یژ ۀبرای سنجش بازررداز  گگاهانب از مقیاس بازررداز  گگاهان
  ررداز   2حرکتی ۀمقیاس خودمررکزی گگاهان د  خرده  سؤال  10این مقیاس شامل   (2005مکسول، 

  گلفای  =67/0rs   76/0مرمی  برابر  بازگزمون برای د  تامل بب-شود  رایایی گزمون می 3حرکتی خودگگاه
بود )مسترز   مکسول،  78/0   71/0مرمی  برابر  سنجش رایایی در نی گن برای د  تامل بب منظور ببکر نباخ 

حرکت شامل رنج سؤال مربوط بب کنترل   نظار  گگاهانۀ اصول  ۀمقیاس خودمررکزی گگاهان (  خرده2004
ز شامل رنج مقیاس خودگگاهی  یژۀ حرکت نی حرکت     ( در حین اجرای حرکت   خرده ۀمکانیکی )نیر ، ن و

سؤال مربوط بب میزان درگیری شناختی افراد در ارمباط با حرکت یا هران ر   اجرای حرکت است  
کنندۀ میزان مرایل فردی بب نگرانی درمورد شیوۀ اجرای حرکت )سبک   الگوی حرکت(  خودگگاهی منعکس

طور  بب ؛گران خواهد بودکب فرد از ایجاد یک احساس خوب در هنگام اجرای حرکت بیهتر ن طوری بب ؛است
دهی براساس مقیاس    شیوۀ راسخ«هریهب بب اینکب هنگام اجرای حرکت چطور دیده شوم، موجب دارم»مثال 
شود  امتیازا  کلی  بندی می )کامالً مخالف( درجب 6)کامالً موافق( ما  1ای لیکر  است کب از  درجب شش

در رژ هش  امتیاز است  30   5 طور جداگانب بین مقیاس بب   امتیازا  هر خرده 60ما  10 مقیاس از
 رانزده( ر ایی صوری این مقیاس با نظرسنجی از 1397مقدم   شهبازی ) راد، طهراسبی، جابری سلیرانی

                                                 
1. Open Scale of Motion-Specific Conscious Processing (OMCP) 

2. self-consciousness 

3. conscious motor processing 
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گزمون ررداز  حرکتی  گزار  شد  ضری  گلفا برای خرده 76/0شناسی   رفتار حرکتی،  متخ ص ر ان
دست گمده است )شوگر    بب 77/0  برای مقیاس کل  73/0ی حرکتی خودگگاه گزمون خرده، برای 8/0هوشیار 
های  مؤلفب نتایج ضری  گلفای کر نباخ برای مقیاس کل بازررداز    خرده ،(  در رژ هش حاضر2013هگرن، 

هرننین ر ایی   بود 72/0   73/0، 88/0مرمی   حرکت بب ۀحرکت   خودگگاهی  یژ ۀفرایندهای گگاهان
 گزار  شد  74/0صوری این مقیاس 

 روش اجرا
(   شامل اجرای مهار  2019مکلیف رژ هش حاضر مهابب مکلیف رژ هش جانگبلود، نیجهورد   استنبرگ )

شکل با ابعاد کوچک، متوسط    (  این طرح مکلیف شامل سب هدف مربع1ررماب از باالی شانب بود )شکل 
 200×  140رنگ قرمز، هدف متوسط با ابعاد متر   با  سانتی 200×  70بزرگ است  هدف کوچک با ابعاد 

متر با رنگ زرد مهخص شد  سب کیسۀ لوبیا  سانتی 200×  210متر بب رنگ گبی   هدف بزرگ با ابعاد  سانتی
کنندگان طبق دستورالعرل  های مطابق با رنگ اهداف برای ررماب استفاده شد  شرکت گرم( با رنگ 150)

سرت اهداف منظورشده از فاصلۀ د متری ررماب  از باالی شانب ببررماب باید با دست برمرشان  ۀن و
کردند  ن وۀ امتیازدهی بب این صور  بود کب بب هر کیسۀ لوبیا کب بب هدف کب ر ی زمین قرار داشت  می

های خارج از هدف امتیاز صفر ثبت شد  ابتدا مهار   ررماب رایگرفت   ب کرد یک امتیاز معلق می اصابت می
کنندگان نهان داده شد  اجرا در رنج  ویی   دستورالعرل کالمی بب شرکتینرایش  ید باباالی شانب، ررماب از 

ررماب از  20گزمون شامل    ریششدگیری  گزمون، اکتساب، یادداری، انتقال   مکلیف ثانویب اندازه مرحلۀ ریش
کنندگان مهار   شرکت ساتت بعد در مرحلۀ اکتساب، 24سرت هدف متوسط بود  سپس  فاصلۀ د متری بب

 کردند  ساتت مررین 24 ۀکوشهی طی سب جلسب مررین با فاصل 30ررماب را در سب بلوک 
مر در ر ز ا ل شر ع کردند   با هدف بزرگ  در شرایط مررینی ررخطا، کودکان مررین را با هدف کوچک

گزمون یادداری با  برتکس بود  خطا مرمی  مررین اهداف در ر ز سوم بب رایان رساندند   در شرایط مررینی ک 
سرت هدف  د متری بب کوشش از فاصلۀ 20اکتساب با انجام  ۀساتت رس از رایان گخرین جلس 24فاصلۀ 

متری  5/2  بالفاصلب رس از گزمون یادداری، گزمون انتقال از فاصلۀ گرفتمررینی انجام  ۀمتوسط بد ن مداخل
های  یکی از ر    شد جراگزمون مکلیف ثانویب ا ،تقال  رس از گزمون انشدسرت هدف متوسط انجام  بب

استفاده از رر مکل مکلیف ثانویب است )مکسول،  ،بازررداز  گگاهانب ۀگیری یادگیری رنهان   مأیید نظری شکل
ی هاای از من صدا کودکان باید هرزمان با مکلیف ررماب بب مجروتب ،(  در این گزمون2016مسترز   رولتون، 

 دادند میشد گو  فرا افزار رخش می صدای گربب، گوسفند، گا    زنگ د چرخب کب از یک نرم متفا   شامل
میزان امتیازا  حاصل از  ،کردند  درنتیجب، در ارزیابی نهایی   فقط صدای هدف )صدای گربب( را شرار  می

اندازی  های راه نهانب   هرننین یکی ازشدررماب   مقدار اشتباها  در انجام مکلیف ثانویب م لیل   ارزیابی 
صور  رنهان  یادگیری بب ،معداد قواتد کالمی است  هرچقدر قواتد کرتری گزار  شود ،ررداز  رنهان

گیری میزان دانش  (  رر مکل گزار  قواتد کالمی برای اندازه2003صور  گرفتب است )مکسول   مسترز، 
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کب در  را ن خواستب شد کب قوانین   قواتدیکنندگا گشکار استفاده شد  در رر مکل گزار  کالمی از شرکت
تنوان هر تبارمی شامل  حین جلسا  اکتساب   گزمون از گن استفاده کردند گزار  دهند  یک قاتده بب

های زیر معریف شده استال موجب بب حرکت یا موقعیت یک اندام، موجب بب حرکت یا  حداقل یکی از جنبب
قواتد موسط د  ارزیاب  موقعیت یک مف ل، سرتت حرکت اندام، زا یب یا جهت مف ل یا ستون فقرا   این

نررا  رر مکل کالمی م اسبب شد  هرننین ارزیابی اتتبار  ۀشرار    میانگین امتیازا  د  ارزیاب برای ارائ
  صور  گرفت ای طبقب ضری  هربستگی ریرسون در نبا استفاده از در ن ارزیابان 

،   درنهایت، هدف سوم با رنگ کنندگان ابتدا با هدف زرد، سپس هدف گبی خطا، شرکت در رر مکل ک 
هدف بب کنندگان ابتدا با هدف قرمز شر ع بب مررین کردند    قرمز مررین کردند  برای رر مکل ررخطا، شرکت

 صور  ایستاده ررماب کردند  متری از اهداف بب 2 ۀرنگ   هدف سوم زردرنگ از فاصل بعدی گبی

 

 
 یپرتاب فیتکل کی. شمات1شکل 

 اطالعاتروش تجزیه و تحلیل 
مرمی  با استفاده از گزمون شاریر یلک   گزمون لون  ها بب ها   برابری  اریانس فرض موزیع طبیعی داده ریش

(  هرننین نتایج گزمون برای هرب p > 05/0ها بود ) فرض   نتایج حاکی از برقراری این ریش گرفتانجام 
از  ،گزمون (  در ریشp > 05/0نهده است )ها مخطی  فرض برابری  اریانس کر یت ماچلی نهان داد از ریش

ها استفاده شد  در مرحلۀ  سازی گر ه منظور بررسی هرگنی   هرسان راهب بب م لیل  اریانس )گنوا( یک
 2× )بازررداز ال باال   رایین(  2های مکراری در یک طرح تاملی،  گیری اکتساب، م لیل  اریانس با اندازه

های یادداری،    در گزمونکار رفت ببهای مکراری در تامل گخر  لوک( با اندازه)ب 9× خطا   ررخطا(  )گر هال ک 
خطا   ررخطا(  )گر هال ک  2× )بازررداز ال باال   رایین(  2انتقال   مکلیف ثانویب از م لیل  اریانس تاملی، 

ندازۀ   م اسبۀ امهخص شد( LSDدی ) ل اساگزمون معقیبی  بب کرک ها استفاده شد  م ل اختالف گر ه
ηاثر هر متغیر مستقل از مجذ ر اما )

2
p )های گماری    هرننین سطح معناداری در مرامی گزمونصور  گرفت

05/0 p ≤ سطح گلفا با استفاده از م  یح بونفر نی معدیل شد  ۀبا موجب بب اینکب گزمون معقیبی استفاد  بود
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  کردی استفاده  24ۀ نسخ SPSS افزار ها از نرم برای م لیل داده ،(6/05/0= 008/0)

 ها یافته
 های توصیفی آماره

 6/1 معیار ان راف   9 م قیق این کنندگان در شرکت یسن یانگینم ،گر ه نرونب یشناخت یتجرع یفموص در
 یاران راف مع    21 زن  یانگین  م  4/5 یاران راف مع    124 ندگاننک قد شرکت یانگینم ینبود  هرنن

در  را ها در مهار  ررمابی های موصیفی )میانگین   ان راف استاندارد( گر ه نتایج گماره 1جد ل   بود 7/3

  دهد گزمون، یادداری، انتقال   مکلیف ثانویب( نهان می گزمون، رس مراحل مختلف مررینی )ریش

 در مراحل مختلف ینیتمر یها و انحراف استاندارد گروه نیانگیم یفیتوص یها آماره .1جدول 

 (SD)انحراف استاندارد  (M) نیانگیم (N) تعداد (R)بازپردازش  گروه مراحل

 گزمون شیر

 4/2 1/24 12 باال ررخطا

 3/1 3/22 12 باال خطا ک 

 3/2 4/23 12 نییرا ررخطا

 59/1 4/23 12 نییرا خطا ک 

 یادداری

 00/1 5/28 12 باال ررخطا

 8/3 66/23 12 باال خطا ک 

 24/1 41/23 12 نییرا ررخطا

 1/3 66/28 12 نییرا خطا ک 

 انتقال

 15/1 75/25 12 باال ررخطا

 57/2 33/21 12 باال خطا ک 

 87/1 41/21 12 نییرا ررخطا

 12/1 25/26 12 نییرا خطا ک 

 بیثانو فیمکل

 52/1 16/25 12 باال ررخطا

 77/1 46/19 12 باال خطا ک 

 4/2 5/20 12 نییرا ررخطا

 76/1 8/24 12 نییرا خطا ک 

 عملکرد پایه
کنندگان    ترلکرد شرکت ۀمنظور ارزیابی سطح ا لی قبل از بررسی نتایج مراحل مختلف گماری، بب

گزمون با استفاده از  ریش ۀهای مرحل ها قبل از شر ع مداخلۀ مررینی، داده سازی گر ه سازی   هرسان هرگن
دار نیست  راهب با ه  مقایسب شدند کب نتایج گن نهان داد اثر اصلی گر ه معنی طرح م لیل  اریانس یک

(293/0=P   280/1(=44   3)Fکب ) دار در سطوح  مفا   معنی نبودها    در اقع حاکی از برابری  اریانس
درستی  کنندگان بب بندی شرکت بندی   گر ه ر ، دستب اینگزمون است  از  ها در ریش ترلکرد ابتدایی گر ه
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  انجام شده است

 سطوح بازپردازشگری
های گماری،  کنندگان از طریق گزمون ابتدا برای بررسی سطح ابتدایی مقیاس بازررداز  گگاهانب شرکت

بندی  س مقسی طور کب براسا   هرانشدندهای مختلف ارزیابی  کننده در گر ه میانگین امتیازا  هر شرکت
م لیل  اریانس گنوا نهان داد مفا   معناداری در سطوح ابتدایی مقیاس  رفت، نتایج ابتدایی انتظار می

  .داردها  جود  بازررداز  گگاهانب بین گر ه
(918/0η

2
p=، 001/0 =p ،997/14= (46/1)Fخطا با  های ک  (  نتایج گزمون معقیبی نهان داد گر ه

خطا با  های ک  گر ه ازشاخص بازرردازشگری کرتر  ،گر ه ررخطا با بازررداز  رایینبازررداز  رایین   
   58/45، 41/18، 92/19ال مرمی  بب ها بازررداز  باال   ررخطا با بازررداز  باال را کس  کردند )میانگین

76/44 ) 

 

 
 α=05/0 سطوح در یدار یمعن *

 شیها در مراحل مختلف آزما گروه ازاتیامت نیانگی. م2 شکل

* 
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 عملکرد
 2طور کب در جد ل  هران را اجرا کردی   اکتساب )ترلکرد( گزمون م لیل  اریانس مرک  ۀبرای بررسی مرحل

اثر اصلی بلوک   معامل گر ه در بلوک معنادار  دهد مینتایج م لیل  اریانس گنوا نهان  ،شود مهاهده می
گزمون معقیبی  ، ازمنظور بررسی اثر معاملی بلوک در گر ه   هرننین ببیستندر ناست  اما اثرا  معاملی معنادا

این ریهرفت  ،های گخر بلوک اهای ا لیب ب بلوک ۀایی کب در مقایس گونب برای مفکیک اثرا  استفاده شد  بب
 ( ≥ p 05/0)مر بود  م سوس

 اکتساب ۀمرحل ( دریتکرار یها مرکب )اندازه انسیوار لیآزمون تحل جی. نتا2جدول 

 شاخص
مجموع 

 مجذورات

درجات 

 یآزاد

 نیانگیم

 مجذورات
F 

سطح 

 یمعنادار
 اتا بیضر

 365/0 001/0 69/20 38/28 352/8 84/141 بلوک

 712/0 270/0 14/1 04/81 44/1 750/18 گر ه

 013/0 202/0 56/1 83/15 44/1 2/364 بازررداز 

 559/0 001/0 5/5 90/32 352/8 68/789 معامل گر ه در بلوک

 023/0 412/0 118/1 31/11 8 49/90 معامل بازررداز  در گر ه

 098/0 696/0 689/0 121/4 64 76/263 معامل بازررداز  در بلوک در گر ه

اثرا  اصلی گر ه   بازررداز    هرننین  ،دهد در گزمون یادداری نهان می 3طور کب نتایج جد ل  هران
نتایج گزمون معقیبی )جد ل  ،(  در مفکیک اثر معاملی≥ p 05/0)اثر معاملی گر ه در بازررداز  معنادار است 

6 )LSD کب د  گر ه  طوری بب ؛اند ها در معامل با سطوح بازررداز  متفا   ترل کرده نهان داد کب گر ه
گری رایین   گر ه ررخطا با ظرفیت بازرردازشگری باال ترلکرد بهتری در مهار  خطا با ظرفیت بازرردازش ک 

خطا با ظرفیت  هان داد بین د  گر ه ک ن LSD ند  هرننین نتایج گزمون معقیبیرکردن دا ررماب
 با(  p > 05/0) ردبازرردازشگری رایین   گر ه ررخطا با ظرفیت بازرردازشگری باال مفا   معناداری  جود ندا

خطا با ظرفیت بازرردازشگری رایین   گر ه ررخطا با ظرفیت  گر ه ک  ،ها مقایسۀ میانگینموجب بب 
خطا با ظرفیت  ک گر ه هاال  ند )میانگینربازرردازشگری باال ترلکرد باالمری در گزمون یادداری دا

نتایج گزمون معقیبی (  50/28، گر ه ررخطا با ظرفیت بازرردازشگری باال = 66/26بازرردازشگری رایین = 
LSD گزار  شده است  6ها در مرحلب یادداری در جد ل  ز جی گر ه ۀدر مقایس 
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 یادداری

 یادداری ۀدوطرفه در مرحل انسیوار لیتحل جی. نتا3جدول 

 شاخص
مجموع 

 مجذورات

درجات 

 یآزاد

 نیانگیم

 مجذورات
F 

سطح 

 یمعنادار
 اتا بیضر

       

 920/0 001/0 54/23 41/45 44/1 25/146 گر ه

 884/0 003/0 32/4 963/3 44/1 14/91 بازررداز 

 761/0 005/0 17/5 744/4 44/1 95/37 گر ه در بازررداز 

خطا با ظرفیت  د  گر ه ک  مهخص کرد( 6)جد ل  LSD گزمون معقیبی ، نتایج3با موجب بب جد ل 
بازرردازشگری رایین   گر ه ررخطا با ظرفیت بازرردازشگری باال ترلکرد بهتری در شرایط انتقال   مکلیف 

اند یادگیری خود را بب شرایط جدید انتقال  این مطل  بیانگر گن است کب این د  گر ه موانستب ند رثانویب دا
 شده است  داده ننها 1دهند  نتایج این مقایسب در شکل 

 انتقال و تکلیف ثانویه
 انتقال ۀدوطرفه در مرحل انسیوار لیتحل جی. نتا4جدول 

 شاخص
مجموع 

 مجذورات

درجات 

 یآزاد

 نیانگیم

 مجذورات
F 

سطح 

 یمعنادار
 اتا بیضر

 742/0 001/0 126/22 81/39 44/1 63/79 گر ه

 737/0 044/0 36/2 08/4 44/1 66/77 بازررداز 

 539/0 006/0 08/2 6/3 44/1 41/32 بازررداز گر ه در 

خطا با ظرفیت بازرردازشگری رایین   ررخطا با  گر ه ک  ،گزمون معقیبی برای اثر معاملیبراساس نتایج 
(  بررسی اثر معاملی نتایج گزمون ≥05/0P)ند رها دا ظرفیت بازرردازشگری باال مفا   معناداری با سایر گر ه

خطا با ظرفیت بازرردازشگری رایین   ررخطا با  کب گر ه ک  نیز مهخص کرد( 6)جد ل  LSD معقیبی
خطا با  هاال گر ه ک  د  گر ه دیگر کس  کردند )میانگین ازظرفیت بازرردازشگری باال امتیازا  باالمری 

 ( 16/25، ررخطا با ظرفیت بازرردازشگری باال = 75/24ظرفیت بازرردازشگری رایین = 

 هیثانو فیتکل ۀدوطرفه در مرحل انسیوار لیحلت جی. نتا5جدول 

 اتا بیضر یسطح معنادار F مجذورات نیانگیم یدرجات آزاد مجموع مجذورات شاخص

 920/0 001/0 54/49 41/45 44/1 25/136  گر ه

 019/0 688/0 794/0 7/3 44/1 12/71 بازررداز 

 761/0 006/0 05/4 29/19 44/1 95/192 گر ه در بازررداز 
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 1گزمون، اکتساب، یادداری، انتقال   مکلیف ثانویب در شکل  میانگین امتیازا  گر ها در رنج مرحلۀ ریش
ها در مرحلب انتقال   مکلیف ثانویب  ز جی گر ه ۀدر مقایس LSDنرایش داده شده است  نتایج گزمون معقیبی 

 است گمده  6در جد ل نیز 

 هیثانو فیانتقال و تکل ،یادداریها در مراحل  گروه یزوج ۀسیمقا یبرا LSD یبیآزمون تعق جی. نتا6جدول 

 تیخطا ظرف کم

 نییپا

 تیپرخطا ظرف

 نییپا

 تیپرخطا ظرف

 باال

خطا  کم

 باال تیظرف
 مرحله ها گروه

 باال یتخطا ظرف ک   *001/0 314/0 *001/0

 یادداری
 باال یتررخطا ظرف *001/0  001/0 822/0

 یینرا یتظرف ررخطا 314/0 *001/0  *001/0

 یینرا یتخطا ظرف ک  *001/0 822/0 *001/0 

 باال یتخطا ظرف ک   *001/0 733/0 *001/0

 انتقال
 باال یتررخطا ظرف *001/0  *001/0 365/0

 یینرا یتررخطا ظرف 733/0 *001/0  *001/0

 یینرا یتخطا ظرف ک  *001/0 365/0 *001/0 

 باال یتظرفخطا  ک   365/0 141/0 *001/0

 یفمکل
 یبثانو

 باال یتررخطا ظرف *001/0  *001/0 595/0

 یینرا یتررخطا ظرف 141/0 *001/0  *001/0

 یینرا یتخطا ظرف ک  *001/0 595/0 *001/0 
 α=05/0 سطوح در یدار یمعن *

 گزارش کالمی
ی بین نررا  زیادای برای متغیر دانش   قواتد کالمی نهان داد هربستگی  طبقب ضری  هربستگی در ن

نتایج گنوا نهان داده شده  7  در جد ل (P ،92/0 =ICC ≤001/0شده موسط د  ارزیاب  جود دارد ) داده
سایر از خطا با ظرفیت بازرردازشگری رایین از معداد قواتد   قوانین کرتری  گر ه ک    مطابق جد ل،است
، ان راف معیار = 2/1)میانگین =  ب استهای دیگر داشت گر ه ی از  ترلکرد بهتر هها استفاده کرد گر ه

3/0±) 

 ی( در قواعد و گزارش کالمرهیمتغ دوطرفه )تک انسیوار لیتحل جی. نتا7جدول 
 اتا بیضر یسطح معنادار F مجذورات نیانگیم یدرجات آزاد مجموع مجذورات شاخص

 794/0 001/0 7/3 403/15 44/1 85/30 گر ه

 828/0 004/0 855/3 92/1 44/1 54/38 بازررداز 

 836/0 001/0 15/8 054/4 44/1 95/192 گر ه در بازررداز 
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 گیری بحث و نتیجه
ر یادگیری مهار  دررخطا    خطا بررسی نقش بازررداز  گگاهانب   مررینا  ک  ،حاضر ۀهدف مطالع

(   لیبورد، داسیلوا   2013های بوسزاراد، فار    ز  ) بود  نتایج این م قیق با یافتبکردن در کودکان  ررماب
خطا   ررخطا در صور   هرد  شیوۀ مررین ک  ،کودکان میان رسد در نظر می ( هرسو است  بب2014کینارد )

فراد با ظرفیت های رژ هش حاضر نهان داد ا های شناختی مناس  مفید  اقع شود  یافتب برخورداری از ظرفیت
  افراد با گیرند  میبهره  داردحافظۀ کاری  بخطا کب نیاز کرتری ب بازررداز  رایین از رر مکل مررینی ک 

رذیری   ظرفیت فعال  در حفظ مرایزا ، میزان چالش فرا اندلیل برخورداری از موانایی  بازررداز  باال بب
بب این ( 2006برند  مکسول، مسترز   رولتون ) می را از ر   مررین ررخطا حداکثر بهره ،رردازشی شناختی

 از تریهخطا با بازرردازشگری رایین   ررخطا با بازرردازشگری باال ترلکرد ب های ک  کب گر ه نتیجب رسیدند
 ( 2006، ند )مکسول، مسترز   رولتونرهای یادداری   انتقال دا ها در گزمون سایر گر ه

در  ها گن( اشاره کرد  2017اخیر می، فانگ    انگ ) مطالعۀموان بب  می های این رژ هش، در مأیید یافتب
ای در استفاده از  کننده اثر معدیل ،یادگیری مکلیف ررماب دار  دریافتند کب مرایل بب کنترل گگاهانب

هانب های گگا از دستورالعرل ،کب کودکان با بازررداز  باال طوری بب ؛دستورالعرل موجب در نی   بیر نی دارد
مانند موجب در نی سود بردند   کودکان با بازررداز  رایین از موجب بیر نی بیهترین بهره را بردند )می، فانگ 

کب در یادگیری مهار  ررماب  بب این نتیجب رسیدند( 2020(  هرننین ازمی   گسیکین )2017 ،   انگ
مواند خطاها  خطا می زیرا یادگیری ک  ؛تخطا برای فرد مؤثرمر اس دار ، یادگیری ضرنی بب شیوۀ یادگیری ک 

ایجاد م یط رایدار   الگوهای سب  درنتیجب      نیازهای شناختی را در هنگام اجرای مکلیف کاهش دهد
های  دهد اکتساب مهار  حاضر نهان می ۀهای مراحل یادداری   انتقال مطالع شود  یافتب باثبا  حرکتی می

ها سازگار  های مررکز موجب با مرایال  شخ یتی گن بود کب دستورالعرل زمانی بهینب خواهد ،حرکتی کودکان
( 2020،  ن د یجین   کر کت ؛2016، برخی رژ ههگران ) انگ ،های این رژ هش باشد  هرسو با یافتب

معتقدند مرایل بب کنترل گگاهانب مرکن است از معداد قواتد   دانهی کب افراد در حین یادگیری یک مهار  
کب مرایل بب بازررداز   یشود کودکان (  م ور می2011، کنند، منعکس شود )مونر   موران ستفاده میحرکتی ا

 ،استفاده کنند   کودکان با مرایل بازررداز  کرتر یدر یادگیری مکالیف از قوانین گشکار بیهتر ،باالیی دارند
 خطا( بیهتر بهره ببرند  مثال، یادگیری ک  برایرذیری شناختی کرتر ) با چالش یهای از دستورالعرل

مواند بر ایجاد  براساس دیدگاه نقطۀ چالش موقعیت مررینی، دشواری مکلیف   سطح مهار  گزمودنی می
(  با موجب بب دیدگاه نقطۀ چالش، مفاسیر دشواری اسری 2018، نقطۀ بهینۀ چالش اثرگذار باشد )دنران   کال

سطوحی از دشواری ترلکردی را  ،های خاصی مررینی مواند در موقعیت یمکلیف   سطح مهار  گزمودنی م
این دیدگاه،  بب دسترس است  با موجب کنندۀ مقدار اطالتا  برای یادگیری حرکتی قابل  جود گ رد کب معیین بب

 های مررینی مأثیر بگذارد )مونت   مواند بر راسخگویی بب موقعیت شناختی یادگیرنده می های ر ان  یژگی
دلیل  (  هرسو با دیدگاه نقطۀ چالش، نتایج رژ هش حاضر نهان داد افراد با بازررداز  باال بب2008ریرس، 
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بیهتری  ۀکند، استفاد رذیری باال از م یطی کب نیازهای شناختی بیهتری را بر فرد م ریل می سطح چالش
رایین رردازشی   هرننین ظرفیت  دلیل سطوح برند  این در حالی است کب افراد با بازررداز  رایین بب می

خطا  برند  یادگیری ک  خطا( بیهتر بهره می از یادگیری رنهان )ک  ،گیری   حل مسئلب م ری  فرایندرایین در 
 موج کاری  ۀدلیل ایجاد م د دیت در ایجاد خطاها   کاهش نیاز بب گزمون فرضیب   درگیری کرتر حافظ بب

(  2001، شود کب در بلندمد  دارای ثبا  بیهتری است )لیائو   مسترز ای می ساختار دانش ر یبیک ایجاد 
( است  2005خطا در مراحل یادداری   انتقال براساس ادتای مسترز   ا اس ) موضیح دیگر در برمری گر ه ک 

های یادداری    خطا   اهداف گزمون ها تنوان کردند کب بین گخرین هدف مررینی در بلوک گخر گر ه ک  گن
های  موان براساس نظریب خطا را می مهابهت ساختاری   ابعادی  جود دارد  ترلکرد گر ه ک  ،قالانت

سازی ترلکرد از طریق انگیز   )بهینب 1یادگیری بهینب ۀ(   نظری2004مسترز   مکسول ) ۀبازررداز  گگاهان
د ن موجب بب مأثیرا  (، ب2013 لف ) ۀیادگیری بهین ۀد  طبق نظریکر( مفسیر 2013در نی   موجب(  لف )

افتد  رفتارهایی کب ادراکا  موفقیت را بهبود  انگیز  در نی   موجب بر رفتار، یادگیری حرکتی امفاق نری
شوند  م یط مررینی کب  بخهند، سب  افزایش انگیزه برای مکرار رفتارها   اترال مطلوب در گینده می می

  دهد  تظارا  ترلکرد )امید اری( را افزایش میخطاها را کاهش دهد، خودکارگمدی، خودمختاری   ان
های انگیزشی د رامنیرژیک    رردازشی یا از طریق مکانیس  فرایندمسهیل یادگیری از طریق  سب درنتیجب 

رسد  نظر می طورکلی بب شود  بب مسیر ت بی می ۀشدن ادراک   ترل برای مثبیت حافظب   موسع مقویت جفت
یادگیری  فرایندگمیز افزایش دهد، برای مسهیل  یرندگان را برای ترلکرد موفقیتهایی کب امید یادگ دستکاری
کند  این نظریب ریهنهاد  از ر یکردهای ضرنی یادگیری حرایت می ،بازررداز  گگاهانب ۀ  نظری استمفیدمر 

ش   قوانین را گگاهانب دان ،شود برخی از اجراکنندگانسب  مواند  ها درمورد اجرای مؤثر می کند کب نگرانی می
موج  گن دانش فنی )دانش اخباری( مهار  را از  طور نادرست استفاده کنند کب بب برای اجرای مهار  بب

مواند ترلکرد را مختل کند )ال اک    کند کب می میبازررداز   بعدگ رد    ای بب یاد می بلندمد  ر یب ۀحافظ
مری را  خطا ترلکرد حرکتی رایدارمر   باثبا  یادگیری ک اند کب  (  برخی مطالعا  نهان داده2017، ریسکول

خطا   ررخطا  های مطالعۀ حاضر معامل یادگیری ک  (  یافتب2017، کند )مکسول   کاریو در کودکان ایجاد می
 را با میزان مرایل بازررداز  مأیید کرد 

های  یادداری م قیق حاضر، هرسو با یافتب ۀگمده از مرحل دست های بب موضیح دیگر در موضیح یافتب
کاری باال بهبود مدا می  ۀکب گر ه با ظرفیت حافظ دریافتند ها ( است  گن2017) بوسزارد   هرکاران ۀمطالع

کب اثر معکوسی در گر ه با ظرفیت  درحالی دهند؛ میگزمون   در گزمون یادداری نهان  گزمون بب رس از ریش
مأثیر منفی بر یادگیری کودکان  ،  این بدان معنی است کب دستورالعرل گشکاردهد میحافظۀ کاری رایین رخ 

کاری باال  ۀافزایش میزان یادگیری افراد با ظرفیت حافظسب  کب  درحالی ؛با ظرفیت حافظۀ کاری رایین دارد
ا  مانند دهد یادگیری ضرنی مرکن است اثر کنترل گگاهانب بر کینرامیک حرک د  این یافتب نهان میوش می

                                                 
1. optimal theory of motor learning 
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های رژ هش حاضر در گزمون یادداری   انتقال با  منجردکردن درجا  گزادی را معدیل کند  بخهی از یافتب
کب کودکان با مرایل بب این نتیجب رسیدند  ها ( هرسو است  گن2020دیوجین، راکت   مسترز )  ن ۀمطالع

ترلکرد  ،کنند یاسی( استفاده میهای گرایش ضرنی )مانند یادگیری ق بازرردازشگری باال کب از شیوه
دیوجین،   ن)ند رمری در یادگیری مکلیف چیپ فومبال نسبت بب گر ه با مرایل بازرردازشگری رایین دا ضعیف

(، یادگیری در ا ایل کودکی بب 2007)هرناندز   لی،  1حرکتی-براساس فرضیۀ حسی  (2020 ،راکت   مسترز
های یادگیری حرکتی راهبرد بفرضیب، کودکان تردماً ب این بببا موجب   حرکتی  ابستب است-ررداز  حسی

های شناختی )صریح( فرایندهای رشدی بعد از کودکی بر  کب یادگیری در د ره درحالی ؛کنند ضرنی مکیب می
حرکتهان  ۀ(  از سوی دیگر، کودکان با مرایل باال برای کنترل گگاهان2013 ابستب است )کاریو   هرکاران، 

شده  طور گشکار ارائب کب ببرا باال، اطالتامی  ۀشد دلیل داشتن ظرفیت ررداز  شناختی کنترل مرکن است بب
مر درک   ررداز  کنند  برای این کودکان، احتراالً مقادیر باالمری از اطالتا  گشکار در زمان  گسان
کننده باشد  البتب ذکر این نکتب ضر ری  لکننده یا حتی مسهی ریزی   اجرای حرکتی، مرکن است کرک برنامب

اساسی باشد کب  یهای گن مرکن است تامل کاری   م د دیت ۀرسد کب ظرفیت حافظ نظر می بب
 ( 2017ریزی شده باشد )بوسزارد   هرکاران،  خطا   ررخطا براساس گن رایب های یادگیری ک  مکانیس 

های ضرنی   گشکار در شرایط م ت بار شناختی  بیهتر م قیقامی کب ما امر ز بب بررسی اثر رر مکل
دیوجین، راکت    ؛  ن1992اند )مسترز،  های ضرنی اذتان داشتب بب برمری رر مکل ،اند مکلیف ثانویب ررداختب

حاضر نتایج  ۀدر مطالع ،(  با  جود این2021 ،؛ ال کیها ی، خلف   مسترز   ینینگ2020 ،مسترز
خطا با بازرردازشگر رایین   ررخطا  شرایط مکلیف ثانویب نهان داد د  گر ه ک دست گمد  نتایج  موجهی بب جال 

های این م قیق    بخهی از یافتبدارندهای مررینی  سایر گر هازبا ظرفیت بازرردازشگری باال ترلکرد بهتری 
رسو است  ( ه2018(   گنگ   هوگس )2013های قبلی کاریو   هرکاران ) خطا با یافتب در حرایت از گر ه ک 

های گشکار  نظریبنیز خطا براساس دیدگاه یادگیری ضرنی   نظریۀ بازررداز  گگاهانب    نتایج در گر ه ک 
 ۀهای دانش گشکار برای دستیابی بب دانش اخباری بب حافظفرایندمبیین است  از نظر یادگیری ضرنی،  قابل

صور  گنالین است  بازررداز   حرکت ببکب سیست  حرکتی قادر بب کنترل  طوری بب ؛کاری  ابستب هستند
طور  کاری، بب ۀکنند با استفاده از منابع حافظ افراد مال  می ،شناختی است کب در گن ر ان یفرایندگگاهانب 

ترلکرد 2اختالل در خودکاربودنموج  کار گیرند کب  بگن را ب ،صریح با دستکاری دانش اخباری موجود
( اظهار داشتند کب  قتی افراد 2020(  مک، یانگ    انگ )2021،   رینگ شود )اسپارک، کا اسونا، مسترز می

طور گگاهانب مکانیک  کنند ما بب گذاری می های شناختی را د باره سرمایب مال  ،گیرند در شرایط فهار قرار می
 سب طور غیرارادی منجرد خواهند کرد کب  تضالنی را بب-حرکا  را کنترل کنند   درجا  گزادی ت بی

این با ر  جود  ،تال ه ببشود   می حرکت خودکارسازی در اختاللکارگیری نامطلوب  احدهای حرکتی    بب
دارد کب دانش گشکار مرمبط با انجام مکلیف مرکن است با اجرای مکلیف مداخل ریدا کند  این جریان از طریق 

                                                 
1. sensori motor hypothesis 

2. deautomatization 
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های خودکار بب سطوح یندفرارقابت در منابع شناختی در دسترسی برای اجرای مهار  یا از طریق برگهت 
مواند منابع  یا استرس م یطی می اضطراب ( معتقدند2005مکسول )گیرد  مسترز، ا اس    گگاهانب صور  می

موانایی فراگیران کاهش  سب کاهش موجب    این کاری دردسترس را کاهش دهد ۀشناختی   ظرفیت حافظ
 شود  های حرکتی   کاهش موانایی برای انجام بهینب می گ ردن مهار  دست برای بب

د نکاری استفاده کن ۀحرکت از منابع حافظ گام بب گامررداز  گگاهانب   ررداز   فرایندشود  م ور می
برای ایجاد خطاهای حرکت  د ترلکرد حرکتی را کند   فرصت رانموان کب می یا گونب بب ؛(2014، )سانلی   لی
کند  بازررداز  گگاهانب ریهنهاد می ۀ(  نظری2003، مسترز   مکسول، 2013، د )کاریو   رولتوننرا افزایش ده

مجدد( ترلکردی از سب تامل شخ یت،  گذاری یبسرما، تنوان ببحرکا  ) ۀکب مرایل بب کنترل گگاهان
موقعیت   م یط است   بنابراین از یک شخص بب شخص دیگر   از یک  ضعیت بب  ضعیت دیگر متفا   

افتادن  ۀسالرندانی کب سابق ۀ( این نتایج را با مداخلب ر ی جامع2017است  در این راستا، فار    بوزارد )
گگاهی از حرکا   ،باالیی دارند ۀگگاهان بازررداز افرادی کب مرایل بب ها نهان دادند  نداشتند مأیید کردند  گن

در مقایسب با افراد  ر ی، یادهرها نسبت بب م یط بیر نی در حین  دهند   گگاهی گن را افزایش می هاناندام
 (  مسترز، ا اس   مکسول2020، د )یوگا   هرکارانیاب مسن با مرایل کرتر بب بازررداز  حرکت کاهش می

هستند   از  مر کاری متکی ۀگیرند، بب حافظ ( معتقدند افرادی کب در شرایط بازررداز  قرار می2012؛ 2005)
افت ترلکرد د  مکلیف  سب کنند کب  کاری بیهتری برای انجام مکلیف ثانویب استفاده می ۀمنابع حافظ

مهار  کب با  یریادگی یۀ لا یشناخت ۀحرکت بب مرحل شود یم سب حرکت  یشود  کنترل گگاهانب اجرا می
د  افراد با میزان مرایل باال بب شومنتقل  شود یمهار  هرراه م یاجرا در   تدم دقت یثبام یب ،یناسازگار

احترال دارد کب ناکامی در ترلکرد را در راسخ بب  بنابراین ؛کاری متکی هستند ۀشد  بب حافظ بازررداز  بب
افرادی کب  دریافتندن ابازرردازشگران مجربب کنند  هرننین برخی م ققدیگر بیهتر از یک مکلیف ثانویب 

 ،کنند زیادی مررین می ۀزمانی کب در م یط مررینی با خطا   گزمون فرضی ،مرایل بب بازررداز  باالیی دارند
 شود )مالهومرا   های کینرامیک حرکتهان بیهتر م د د می شود   شاخص از مغییررذیری حرکتهان کاستب می

زیاد در  انسجامدانش کالمی یا کنترل کالمی بیهتر حرکا     یلدل بب(  این امر مرکن است 2015، هرکاران
کاری را بب حداقل  ۀهای یادگیری ضرنی نقش فعال حافظ ر   مناطق م لیلی کالمی قهر مغز باشد 

کنند   ری جلوگیری میهای م لیلی کالمی در هنگام یادگیفرایندفراگیران از  ،رساند   از این طریق می
 یکنندگان شرکتکب  بب این نتیجب رسیدند( در یک مطالعب در مکلیف گلف 2016گالیکنیو، کوک   رینگ )

قدامی مرکزی  T3-FZرا در نقاط  زیادی ارمباطا  کنند میامتیازا  باالیی در مقیاس بازررداز  کس   کب
در  ،مر کنندگان با امتیازا  رایین شرکت کب یدرحال دارند؛درگیری کالمی شناختی  یلدل بب  گیجگاهی چپ 
ند  انسجام کرتر بین مناطق کالمی   شناختی ربیهتری دا یشناخت ت  کارایی  ،گگاهانبمقیاس بازررداز  

های گشکار است  در این راستا،   ابستگی بب اطالتا    نهانب نداشتندهندۀ کارایی ررداز  بیهتر    نهان
 را افزایش ارمباطا  بین نقاط مختلف ،کب افراد با مرایل باال بب بازرردازشگری تدریاف (2021 یکرز )

دیگران با سطوح  کب یدرحال ؛(2021، ند ) یکرزهد بر ز میخ وص در بین مناطق مغزی شناختی   حرکتی  بب
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  این کارایی هستند کارایی   یکنواختی بیهتری در سطوح قهری ، دارایمر بازرردازشگری رایین
موصیف کرد  موان با استفاده از اصطالح کاهش مال ، ههیاری یا اقت اد مال  نیز  را می یشناخت   ت

 ،بینظر نیا   مطابقبازررداز  گگاهانب است یۀنظر یها ینیب شیدر گر ه ررخطا برخالف ر ها افتبی از یبخه
مهار    یبازررداز  گگاهانب   مخر ندیدچار فرا بیثانو فیمکل طیگشکار در شرا یریادگیگر ه  رندگانیادگی
مقا م   با ثبا  هستند  از سوی دیگر د   بیوثان فیمکل طیدر شرا یضرن رندگانیادگی کب یدرحال ؛شوند یم

ترلکرد ناشی از  نیافتن باال برای کاهش یموضیح احترالی در حرایت از گر ه ررخطا با مرایل بازرردازشگر
دانش اخباری  بدر گر ه ررخطا هنوز ب کنندگان شرکتکب  مکان  جود داردفهار بب شرح زیر است  ا ل، این ا

ای برای  کب زمینب اند برای انجام مهار  ررمابی مکیب کنند   بنابراین بب سط ی از ترلکرد خودکار نرسیده
از گنجا کب  است برگهت بب یک الگوی کرتر کارگمد از اجرای حرکت فراه  شود  تامل د م ماهیت مکلیف 

یک کانون موجب بیر نی را م ریک احتراالً های خارجی نیاز دارد،  بب نهانب کنندگان شرکتمکلیف ررمابی 
)یعنی مررکز داخلی( بب  یجادشدهاهای داخلی  کرده باشد کب با گزادکردن سیست  کنترل حرکتی از م د دیت

 ( 2013، د )  لفکن میکرک یادگیری   ترلکرد م ت فهار 
سنجش میزان دانش گشکار مرمبط با  ،میزان یادگیری گشکار یریگ اندازهی ها ر   ی یکی ازطورکل بب

خطا با    نتایج گزار  کالمی در رژ هش حاضر نهان داد گر ه ک استمکلیف یا مهار  در حال یادگیری 
  یکی از نندک میقوانین   قواتد کرتری در ارمباط با مهار  را گزار   ،ظرفیت بازرردازشگری رایین

(  2003)مکسول   مسترز،  استمتغیرهای بررسی نتایج یادگیری ضرنی   گشکار، گزار  قواتد کالمی 
کاری رایین، از قوانین کرتری  ۀخطا با ظرفیت حافظ کب گر ه ک  مهخص کرد نتایج شرار  قواتد کالمی

دهد کب  گیری رنهان زمانی رخ مین معتقدند یادام قق از اند  برخی در مراحل مختلف گزمون استفاده کرده
کنند  مسترز   هرکاران  ها   قواتد استفاده نری افراد برای اجرای یک مهار  یا حرکت از دستورالعرل

گشکار )ررخطا(  ۀدستورالعرل کالمی برای یادگیرندگان بب شیو بار اضافب( ریهنهاد کردند کب 2005 ؛2004)
کب مرکن است  انجام دهندهای زیادی    قواتد مربوطب مال ها برای کس  دانش کالمی  شود گن می سب 

کنترل حرکا   ،جبیدرنتبا موالی فرمان حرکتی برای کنترل حرکت در شرایط مختلف مداخل ایجاد کند  
 ،یاز دانش کالم هتریب ۀموان بب استفاد ینوع حرکا  م نیا یژگیکب از   شوند یصور  گگاهانب م د د م بب

 یها نوع کنترل گگاهانب مهار  نیاند ا ها نهان داده اشاره کرد  رژ هش  شده کنترل ی  راهبردها یکار ۀحافظ
(  نتایج 1992)مسترز،  شوند ی ر مسابقب مختل مگ اضطراب طیشرا لیقب ززا ا استرس طیدر شرا یحرکت-یادراک

( مطابقت 2018)   کالن (، دنرا2018رژ هش حاضر در گزار  کالمی با م قیقا ، بلومو، کوک   هاردی )
کند   از اکتساب کالمی مهار  در طول مررین جلوگیری می ،های یادگیری ضرنی استفاده از مکنیک کب دارد

گگاهی زیاد از حرکت در طول مررین برای یادگیرنده مناس  نیست  ایجاد  ،ها نتایج این رژ هشمطابق 
ایجاد  موج بنابراین    گیرد ذامی برای یادگیرندگان بب ر   رنهان صور  می طور ببهای یادگیری فرایند

   جود نداردشود کب نیازی بب گگاهی زیاد از قواتد   اترالهان  این حس در فراگیران می
کب نظریۀ  خطا   ررخطا در یادگیری حرکتی ریهینۀ قوی   غنی دارد، اما از گنجا ارزیابی مأثیر یادگیری ک 
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م قیقا  اندکی  ،استهای یادگیری  رر مکلمأیید نظری در  ای رهتوانب ،ی ضرنی   بازررداز  گگاهانبیادگیر
اند  با موجب بب  دهکریک متغیر مه  بررسی  تنوان ببگر ظرفیت بازررداز  گگاهانب را  نقش مستقی    معدیل

نتایج  یطورکل بب  است های بیهتر رایب   اساس رژ هش یرژ هه ، چنینر ابط ترلی بین این متغیرها
 ه  خطا   رر مکل یادگیری ک   ، هیبازرردازشگر های یشگرانظر از  کند صرف رژ هش حاضر ریهنهاد می

هایی فرایندرسد یادگیری ررخطا مهارکت  نظر می دهند  بب یادگیری مهار  ررمابی را افزایش می ،ررخطا
یادگیری حرکتی ضرنی را در کودکان مسهیل  ،یادخطا بب احترال ز کند   یادگیری ک  گشکار را مقویت می

بستب بب میزان دانش اخباری مربوط بب  فرایندرسد مرایل بب بازررداز  گگاهانب   مأثیر این  نظر می کند  بب می
 است یادگیری موسط اجراکنندگان متفا    ۀمکلیف   شیو

های گرایش  کب در معامل   راسخ بب شیوهاین مبنی بر گ رد ها شواهد مجربی بیهتری را فراه  می این یافتب 
)مرایل بب  یشناخت ر ان یها  یژگی ، درکند  کودکان های فردی نقش مهری را ایفا می مفا  ، مررین

را م ت شرایط مررین  متفا می چالش باال( احتراالً ترلکرد ۀهای رردازشی )نقط (   ظرفیتیبازرردازشگر
گموز  حرکا  ضرنی  ۀحترال  جود دارد کب برخی از کودکان از مداخلگشکار   رنهان مجربب کنند   این ا

 ؛های حرکتی بیهتر استفاده کنند برای مغییر راهکارهای خود برای اجرای حرکا    یادگیری مهار 
میزان مرایل کودکان  ،حداکثر بهره را ببرند  بر این اساس ،های گشکار دیگران مرکن است از شیوه کب یدرحال

شود ر یکردهای    ریهنهاد میداردهای حرکتی رایب   بنیادی  نقش مهری در یادگیری مهار  ،داز بب بازرر
های حرکتی باشند ما  برای یادگیری مهار  یشناخت ر انیادگیری حرکتی ما حدی مبتنی بر مفا   متغیرهای 

هنگام طراحی  بدنی یتمرب نمعلراشود مربیان    بنابراین موصیب می ؛ندشواز این طریق بب نتایج بهتری منجر 
 ای یژه موجب  یشناخت ر انبب این متغیرهای  ،های حرکتی در کودکان های گموزشی مهار  مررینا    برنامب

 داشتب باشند  
های متعددی  جود دارند کب باید در هنگام مفسیر شواهد  های مه    جدید، م د دیت با  جود یافتب

مررین    ۀزمانی ک  بین گخرین جلس ۀموان فاصل رژ هش حاضر می های یتاز م د ددرنظر گرفتب شوند  
ساتت درنظر گرفتب شد، ریهنهاد  24حاضر مد  گزمون یادداری  ۀگزمون یادداری اشاره کرد  در مطالع

 ۀدر مطالعهرننین این زمان افزایش یابد   ،یا خستگی حوصلگی یباثرا  موقتی اجرا مانند  رفع شود برای می
ارائب  کنندگان شرکتگزار  کالمی موسط  صور  ببهای مربوط بب یادگیری بر قواتدی کب ندفرای ،حاضر

کالمی مربوط بب دانش اخباری،  یده گزار های شاخص خود شود، متکی است  برای غلبب بر م د دیت می
گیری دانش اخباری )اتالنی( در طول ترلکرد،  شود برای بهبود دقت اندازه در م قیقا  گینده ریهنهاد می

گیری گنالین مانند ثبت فعالیت الکتر مایوگرافی تضال  دست   هرننین ابزار  های اندازه م ققان از مکنیک
کالمی -سازی ت بی در مناطق م لیلی گیری فعال اندازه برای( EEG ثبت الکتریکی مغز )الکتر انسفاگرافی،

مغز   دیداری فضایی   قدر    موان امواج مغزی استفاده شود ما ارمباطا  ترلکردی   ریوستگی بین این 
د  در شوهای ررداز  گگاهانب مهخص فرایندریزی حرکتی   میزان هربستگی با  مناطق   مناطق برنامب

موان از  بنابراین در مطالعا  گینده می ؛شده  جود ندارد معیاری از اضطراب یا فهار درک ،ر  ۀ ریشمطالع
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زیرا بد ن فهار، بازررداز  گگاهانب رخ نخواهد داد کب  کرد؛اضطراب استفاده  ۀمقیاس درک فهار   ررسهنام
شود  حاضر ریهنهاد می قم قیحاضر را بهتر موضیح دهد  با موجب بب نتایج  ۀمرکن است برخی از نتایج مطالع

نظیر فراخنای موجب،  یکاری   کارکردهای اجرای ۀگینده نقش متغیرهای شناختی مانند ظرفیت حافظمطالعا  
بررسی  را مکانهگری )باال   رایین(     بازداری، سبک شناختی یزیر برنامب، یده سازمانهای موجهی،  سبک

سیست  گنالیز  مانند های بعدی، ابزاری در رژ هش مر ینیت ایه یریگ اندازهد استفاده از رس می نظ ببد  کنن
مواند دقت   اتتبار   ر ایی در نی   بیر نی م قیق را افزایش دهد     بازنرایی ذهنی می EEGحرکت   

از های یادگیری رنهان  معامل بازررداز  گگاهانب با دیگر رر مکل ،شود در م قیقا  گینده هرننین ریهنهاد می
  شوددگیری قیاسی   یادگیری کاهش بازخورد بررسی یا یلقب

 منابع
گیری    (  مأثیر فهار نظار  بر م ری 1397م  ) ،مقدم، ع  گ ، شهبازی راد، م ، طهراسبی بر جنی،   ، جابری سلیرانی

 ،(26)7شناسی  رزشی   مطالعا  ر انارمباط گن با بازررداز   یژۀ م ری  در  رزشکاران ماهر منیس ر ی میز  
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