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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 710 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 dualtask tests were conducted after the acquisition phase at 24hour 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.

چکیده
 بررس ی اث ر مررین ا ک خط ا ررخط ا ب ر،هدف از مطالعۀ حاضر
یادگیری مهار حرکتی در کودکان نقش ب ازررداز گگاهان ب ب ود
جامعۀ گماری رژ هش حاضر را کلیۀ دانشگموزان مقطع ابتدایی رسر در
1397-1398  سال ش هر مه هد در س ال م یلی7-10 بازۀ سنی
 دان شگم وز ب ب ر نرون بگی ری در48 ،مهکیل دادند بدین منظور
دسترس انتخاب شدند ببصور م ادفی براساس سطوح ب ازررداز
نوع رر مکل مررینی در چهار گر ه ک خط ا ب ا ب ازررداز گگاهان ۀ
 ررخطا با ب ازررداز گگاهان ۀ، ک خطا با بازررداز گگاهانۀ باال،رایین
رایین ررخطا با بازررداز گگاهانۀ باال مقس ی ش دند ای ن ر ژ هش
 انتقال، یادداری، اکتساب،کاربردی است در رنج مرحلۀ ریشگزمون
، س اتت24 مکلیف ثانویب انجام شد رس از مرحلۀ اکتساب ب ا فاص لۀ
 انتقال مکلیف ثانویب اج را ش دند ب رای م لی ل،گزمونهای یادداری
 انتقال مکلی ف ثانوی ب از گزم ون، یادداری،دادهها در مراحل اکتساب
2 × ) (س طوح ب ازررداز ال ب اال ر ایین2 م لی ل اری انس مرک
 استفاده ش دLSD (رر مکل مررینال ک خطا ررخطا) گزمون معقیبی
 م لیل شد نتایج گزمون اکتساب نهانspss24 با استفاده از نرمافزار
 اما د گر ه ررخط ا ب ا ب ازررداز،داد هرۀ گر هها ریهرفت داشتباند
گگاهانۀ باال ک خطا با بازررداز گگاهانۀ ر ایین ترلک رد بهت ری در
مهار ررم ابی داش تند هرنن ین در گزم ونه ای ی ادداری انتق ال
مهخص شد گر ههای ررخطا با بازررداز گگاهانۀ باال ک خط ا ب ا
بازررداز گگاهانۀ رایین ب بط ور معن اداری ترلک رد بهت ری از س ایر
 ر ان شناسان معلران،گر هها داشتند؛ بنابراین موصیب میشود مربیان
مربیتبدنی هنگام طراحی مررینا برنامبهای گموزشی مهار ه ای
حرکتی برای کودک ان ب ب ای ن متغیره ای ر انش ناختی (ب ازررداز
گگاهانب) موجب یژهای داشتب باشند
 نظری ۀ، مررین ا ررخط ا، مررین ا ک خط ا:واژههااای کلیادی
 یادگیری گشکار، یادگیری رنهان،بازررداز گگاهانب

 ایران، مهران، دانهگاه فرهنگیان،گر ه گموز مربیتبدنی، استادیار:* نویسنده مسئول
 ایران، مههد، دانهگاه فرد سی مههد، دانهکده تلوم رزشی، گر ه رفتار حرکتی،** دکتری
 ایران، مهران، دانهگاه مهران، دانهکده مربیتبدنی تلوم رزشی، گر ه رفتار حرکتی،*** کارشناسی ارشد
 ایران، مههد، دانهگاه فرد سی مههد، دانهکده تلوم رزشی، گر ه رفتار حرکتی،**** دکتری
 ایران، مههد، دانهگاه فرد سی مههد، دانهکده تلوم رزشی، گر ه رفتار حرکتی،***** دانهجوی کارشناسی ارشد
 تلری رژ ههی:نوع مقاله
Email: mortezahomayoun@cfu.ac.ir
00/05/20 :پذیرش
00/01/10 :دریافت
Accepted: 11 Aug 2021
Received: 30 Mar 2021

72

بررسی اثر تمرینات کمخطا ...

مقدمه
یادگیری حرکتی یکی از مه مرین فرایندها برای زندگی است؛ زیرا ما را از م د دیتهای فضایی گزاد میکند
معامل رویا با م یط اطراف را برای ما مرکن میسازد (مک ،یانک انگ )2020 ،یکی از مه مرین
توامل در یادگیری این است کب فراگیرنده بتواند از اطالتا مفید در جهت ریهرفت بهبود مهار استفاده
از اطالتا نامربوط صرفنظر چه روشی کند (رالس ،هومر را ر )2019 ،مربیان معلران اغل با
مهکل چگونگی انتقال اطالتا بب فراگیران مبتدی مواجب هستند ،بب یژه اگر این فراگیران کودکان باشند
یادگیری مهار های حرکتی است کب بب
یکی از چالشهای مربیان ،ایجاد ر یکرد مناس در جهت گموز
بهترین جب مرکن نیازهای شناختی ،حرکتی مکانیس های زیربنایی مهار ها را برگ رده کند (فار بوزارد،
 )2017ارزیابی این نیازها از زمان شر ع برنامۀ مررین ،بب مربیان این اجازه را میدهد ما درک بهتری از
نیازهای گموزشی کودکان داشتب باشند فرایندهای شناختی رنهان گشکار نقش مهری در ترلکرد یادگیری
ایفا میکنند مفا بین یادگیری مهار ببصور َگشکار یا رنهان در میزان ابستگی گن بب حافظۀ کاری
جرعگ ری دانش اخباری بیان شده است (فار بوزارد )2017 ،یادگیری حرکتی گشکار بب سیلۀ معدیلسازی
فرضیب ها در راسخ بب اشتباها اجرا ما زمان کاهش خطاهای اجرا ادامب دارد از سوی دیگر یادگیری رنهان با
کاهش استفاده از فرایندهای گگاهانب در شناسایی م یح خطا ،یادگیری باثبامی از الگوهای حرکتی را
ایجاد میکند بر این اساس مررین باید ببگونبای طراحی شود کب در گن ،م یط یادگیری برای
ببحداقلرساندن میزان دانش گگاهانب سازماندهی شود بااینحال ،ر های یادگیری رنهان مستقیراً دانش
ر یبای را بب سیلۀ کاهش درگیری حافظۀ کاری ارمقا میدهند انباشت دانش اخباری را بب حداقل میرسانند
(مکسول ،مستر ا س )2003 ،مسترز ( )1992ریهنهاد کرده است کب یادگیری مهار های حرکتی میمواند
ببطور مستقل از فرایندهای گگاهانب رخ دهد گنها «یادگیری حرکتی رنهان» 1را ریهنهاد کردند کب در گن
مهار ها با معداد م د دی از دانش کالمی کس می شوند یادگیری حرکتی ضرنی ریهب در این مفهوم دارد
کب دانش دردسترس گگاهانب میمواند برای ترلکرد حرکتی مضر باشد (ردیدهای بب نام «بازررداز
گگاهانب» )2نظریۀ بازررداز گگاهانب نهان میدهد در راسخ بب شرایط خاص (برای مثال ،فهار ر انی)
مهار های نسبتاً خودکار میموانند با مال برای نظار گگاهانب در کنترل حرکا مختل شوند (مسترز،
 )1992ظرفیت ذخیرهسازی دستکاری اطالتا (ترلکرد حافظۀ کاری) ما بزرگسالی ببطور کامل مکامل
رشد ریدا نریکند؛ بنابراین کودکان هنگام یادگیری مهار ها قادر بب ررداز دستورالعرلها ببصور گشکار
نیستند (کاریو رولتون سید )2013 ،مکنیکهای یادگیری ضرنی برای جلوگیری از مهارکت فرایندهای
گشکار م لیلی-کالمی در اکتساب یادگیری حرکتی مکامل یافتباند (مسترز مکسول )2004 ،ر
یادگیری ضرنی سب ایجاد اجرای باثبا در شرایط استرسزا ،مکلیف د گانب خستگی فیزیولوژیک خواهد

1. implicit motor learning
2. reinvestment
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شد (مسترز مکسول )2004 ،یک رر مکل برای یادگیری رنهان استفاده از شیوۀ یادگیری ک خطا است
یادگیری ک خطا موج کاهش بار بر حافظۀ کاری میشود نیاز بب ررداز گگاهانب را بب حداقل میرساند
(گ نگ هوگس )2018 ،شواهدی جود دارد مبنی بر اینکب مررین ک خطا کب ببصور ریهرفت مدریجی
در دشواری مکلیف رخ میدهد ،م یط یادگیری ضرنی را فراه میکند کب در شرایط استرسزا استوار است
(کاریو هرکاران )2013 ،با اینکب ببمازگی رژ هشها نهان دادهاند کب مررین ررخطا بب افزایش اجرا
یادگیری منجر میشود (مونر موران ،)2011 ،مالهومرا ،رولتون یلسون ( )2015دریافتند کب سرمایبگذاری
دانش گشکار در مراحل ا لیۀ مررین میمواند مفید باشد نظریۀ بازررداز مأکید میکند کب مرایل بب کنترل
در طیف سیعی از
گگاهانۀ حرکا ببتنوان ترلکردی از مفا های فردی زمینۀ اجرای مهار
موقعیتهای احترالی امکانرذیر است (مسترز مکسول )2004 ،ببتال ه ،نظریۀ طرحواره نقش خطاها را در
یادگیری حرکتی مأیید کرده است (اشریت لی )2018 ،این نظریب بیان میکند کب شرایط مررینیای کب در
گن یادگیرندگان اشتباها بیهتری در مرحلۀ اکتساب مرمک شوند ،بب ایجاد یک طرح یا قاتدۀ کلی دقیقمر
مناس مر نسبت بب مررین قالبی ک خطا کرک خواهد کرد درنتیجب بازنرایی حافظۀ کاری در گزمون
یادداری انتقال بهبود مییابد (اشریت لی )2018 ،شرایط مررینی کب چالش دشواری بیهتری ایجاد
کند ،ببطور مثال مررین ررخطا برای افرادی کب از ظرفیتهای شناختی بیهتری (حافظۀ کاری) برخوردار
باشند ،یادگیری تریقمری ایجاد میکند (اشریت لی)2018 ،
ببمازگی ،برای ارزیابی مرایل اجراکنندگان بب یژه کودکان بب بازررداز گگاهانب ،مقیاس بازررداز
یژۀ کودکان طراحی شده است رایایی گزمون-بازگزمون ( )r=0/84این ابزار ر انسنجی با استفاده از گزمون
گلفای کر نباخ در جامعۀ کودکان  7ما  13سال مأیید شد (کال ،رر سب ینتر )2016 ،جود مفا های
فردی یژگیهای من رببفرد در توامل ر انشناختی گاهی بب ایجاد مغییرا معناداری در نتایج ترلکرد
یادگیری حرکتی منجر میشود اگرچب ببطور سنتی نقش بازررداز گگاهانب منها درمورد مکالیف شناختی
بررسی شده ،اما نهان داده شده است کب بازررداز گگاهانب در یادگیری مهار های حرکتی نیز مأثیر
میگذارد ( نگینکن رر من )2017 ،نقش بازررداز گگاهانب در مهار های چیپ گلف (ز هرکاران،
 )2011راهرفتن (یوگا هرکاران ،)2020 ،بسکتبال (سرانوف زالز  ،)2019 ،بیسبال (زالز لونز،)2012 ،
ررماب دار (می ،فونگ نگ )2017 ،بیراران رارکینسونی موانبخهی در افراد سکتۀ مغزی (ا رل،
مسارز ا رس )2009 ،بررسی شده است راکو ،بالک فوکس ( )2021در مطالعبای بب بررسی نقش
بازررداز گگاهانب بر ترلکرد مهار های شناختی حرکتی ررداختند نتایج نهان داد شرکتکنندگان با
سطوح باالی بازررداز گگاهانب ،کاهش ترلکرد را در شرایط م ت فهار در هر د مهار حرکتی شناختی
مجربب میکنند مارمین ( )2014مطالعبای کیفی با گر هی از بازیکنان مبتدی بیسبال انجام داد بب این
نتیجب رسید کب بازررداز گگاهانب میمواند سب افت ترلکرد افراد شود
هرانطور کب در باال موضیح داده شد ،در این مطالعا  ،بیهتر ارمباط بازررداز گگاهانب ترلکرد حرکتی
مورد موجب قرار گرفتب است رژ هشهای کری بب بررسی نقش گن در یادگیری حرکتی ررداختباند با موجب
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بب ماهیت چندبعدی ترلکرد ماهرانب مفا های فردی ،رژ ههگران مأکید کردهاند کب نیاز بب بررسی اجزای
ر انشناختی مانند بازررداز یژۀ حرکت م ری گیری ضر ری بب نظر میرسد اما در حیطۀ کاربردی،
بررسی ریهینۀ مجربی موضوع بازررداز در زمینۀ مکالیف مهار های حرکتی نهان میدهد رسیدن بب
سطوح باالی ترلکرد در برخی از شرایط مانند شرایط م ت فهار ،مستلزم برخورداری از سطح خاصی از
بازررداز گگاهانب است (مالهومرا ،رولتن یلسون )2015 ،ا رن ( )2017گزار کرد کب شرکتکنندگان با
امتیاز باالمر بازررداز گگاهانب ،ترلکرد ررماب گزاد بسکتبال ضعیفمر مغییررذیری حرکتی 1بیهتری در
مقایسب با افراد با مرایل بازرردازشگری رایینمر نهان دادند در مقابل ،دیگر مطالعا گزمایهگاهی هیچ
ررماب گلف ریدا نکردند
ترلکرد در مکالیف مختلف ،از جرلب ررماب دار
ارمباطی بین نررا ررداز
(مالهومرا هرکاران )2015 ،برخی رژ هشها نهان دادند اکتساب مهار های حرکتی کودکان زمانی مؤثرمر
است کب دستورالعرلها ،بازخوردها شرایط مررین فراه شده موسط مربی با مرایل افراد برای کنترل گگاهانب
هرسو باشد (می هرکاران )2017 ،اخیراً رژ هشهای ت شناسی از نقش بازررداز گگاهانب ببتنوان
ابزار ارزیابی مهری در یادگیری حرکتی رهتیبانی کرده است (گاینیو ،کوک رینگ )2016 ،هرننین
کاشدان فارمر ( )2013دریافتند کب سطوح بازررداز گگاهانب بین گر ههایی با اختالل اضطرابی افراد
تادی مفا معنادار دارد در اقع افراد مبتال بب اختالل اضطرابی باال ،امتیازا باالمری در مقیاس بازررداز
گگاهانب کس کردند در هرین زمینب چو انگ ( )2019بب ارزیابی ارمباط بین میزان زمان کنترل قامت
هنگام ایستادن ر ی یک سطح معادلی با سطوح مختلف دشواری مرایل بب بازررداز گگاهانب با استفاده از
بررسیهای ت شناختی در نواحی مختلف قهر مغز( 2الکتر انسفاگرافی) ررداختند نتایج نهان داد
هنگامیکب دشواری مکلیف معادلی 3افزایش یافت ،بزرگساالن مسنمر ببطورکلی با افزایش دشواری کارکردی
مکلیف ادراکشده ،کنترل ضعیت قامتی را ببطور هوشیارانب انجام میدهند براساس نتایج ،ه زمانی
ه روشانی گلفا  T3- FZرا میموان ببتنوان یک اندازهگیری کنترل ضعیتی در زمان اقعی در حین ارزیابی
مکالیف معادلی موانبخهی ببکار برد نتایج مطالعۀ مک ،یانگ انگ ( )2020نهان داد بین میزان مرایل
بازررداز گگاهانب راهرفتن با احتیاط ارمباطی جود ندارد اما زمانی کب از دستورالعرلهای مررکز موجب
در نی استفاده شد ،الگوهای راهرفتن م افظبکارانبمری در سالرندان با مرایل بب بازرردازشگری رایین
مهاهده شد (مک ،یانگ انگ )2020 ،مکسول ،مسترز ا انز ( )2003شواهدی را فراه کرد کب نهان
میداد کاهش خطاها بب یژه در کودکانی کب دارای مواناییهای حرکتی کرتری هستند ،میمواند سودمند
باشد در این رابطب ،کاریو هرکاران ( )2013تنوان کردند کب طراحی رر مکلهای مررینی کب مهارکت
حافظۀ کاری را بب حداقل برساند مرکن است برای کودکان با موانایی حرکتی ضعیف مرایال
بازرردازشگری رایینمر مناس باشد مکسول ،کاریو مسترز ( )2017دریافتند کب کودکان با مواناییهای
1. kinematic variability
)2. cerebral cortex (electroencephalography
3. balance task
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باالی حرکتی ،از یادگیری گشکار بب یژه یادگیری ررخطا بهره بیهتری میبرند گنها بب این نتیجب رسیدند کب
رر مکل مررینی ررخطا موج مثبیت ذخیرۀ الگوهای حرکتی مناسبی در حافظب میشود بلرو ،گوکب
هاردی ( )2018دریافتند در مقایسب با رر مکل مررین ک خطا ،اکتساب مکلیف زمانبندی متوالی با رر مکل
1
مررین ررخطا سب اجرای سریعمر دقیقمر ،کاهش ررداز گگاهانب افزایش کارایی ررداز شنیداری
(قدر گلفای باال) یادگیری بهتر موالی حرکتی 2میشود
از اینر  ،با موجب بب چالشها مناقهامی کب در مطالعا گذشتب درمورد نقش بازررداز گگاهانب بر
ترلکرد حرکتی جود دارد هرننین در مطالعا گذشتب بیهتر نقش بازررداز گگاهانب بر ترلکرد حرکتی
بررسی شده موجب کرتری بب د بعد اصلی یادگیری حرکتی (یادداری انتقال) شده است ،این رژ هش از
یک سو بر گن است بب بررسی نقش بازررداز گگاهانب مأثیرا بالقوۀ این متغیرهای ر انشناختی بر میزان
یادگیری حرکتی بپردازد از سوی دیگر اثرا معاملی بین بازررداز گگاهانب یادگیری گشکار رنهان را
ببتنوان یک بعد جدید بررسی کند کاهش ظرفیت برای گزار قواتد کالمی ترلکرد بهتر در شرایط
مکلیف ثانویب ،از باثبا مرین شاخصها در جهت نهاندادن سه فرایندهای گشکار ضرنی است (مسترز،
1992؛ مسترز مکسول )2004 ،ببتنوان منعکسکنندۀ مهارکت بیهتر فرایندهای ضرنی بب یادگیری
حرکتی مفسیر شده است در مطالعۀ حاضر برای سنجش دقیقمر فرایندهای یادگیری حرکتی گشکار ضرنی،
این معیارهای اندازهگیری ارزیابی شدهاند؛ بنابراین ،بب این سؤاال راسخ داده میشودال گیا بازررداز گگاهانب
رر مکل گشکار رنهان بر ترلکرد یادگیری یک مهار ررمابی اثرگذار است؟ در صور مأثیر مثبت این
گرایشهای مررینی بب یادگیری مطلوبمری میانجامد
توامل ،معامل چب سطوحی از بازررداز

روش
جامعۀ آماری ،نمونه و روش اجرا
جامعۀ گماری رژ هش حاضر را کلیۀ دانشگموزان مقطع ابتدایی رسر در دامنۀ سنی  7-10شهر مههد در سال
م یلی  1397-1398با جامعۀ گماری  552،354نفر مهکیل دادند بدینمنظور با موجب هدف م قیق حاضر،
شرکتکنندگان براساس مجروتب امتیازا مقیاس بازررداز گگاهانب یژۀ حرکت 3انتخاب شدند
شرکتکنندگان با مجروتب امتیازا بازرردازشگری رایین ( )MSRS-C<33%شرکتکنندگان با مجروتب
امتیازا بازرردازشگری باال ( )MSRS-C>%33در گر ههای باال رایین اخت اص یافتند (چو انگ،
 48 )2019دانشگموز ببصور انت اب م ادفی در یکی از چهار گر ه ک خطا با ظرفیت بازرردازشگری باال،
ررخطا با ظرفیت بازرردازشگری رایین ،ک خطا با ظرفیت بازرردازشگری رایین یا ررخطا با ظرفیت
بازرردازشگری باال جای گرفتند ( 12نفر در هر گر ه) حج نرونب با استفاده از نرمافزار  G*powerبراساس
1. auditory processing
2. movement sequence
3. movement specific reinvestment scale

بررسی اثر تمرینات کمخطا ...

76

گزمون م لیل اریانس با اندازهگیریهای مکرر (طرح تاملی در ن-بینگر هی ،سب اندازهگیری) در سطح
اطرینان  95درصد ،گلفا =  ،0/05موان =  ،0/8معداد گر ه =  4اندازۀ اثر = ( 0/25لیائو مسترز48 )2001 ،
نفر برگ رد شد معیارهای ر د بب رژ هش شامل دید طبیعی یا اصالحشده براساس گزار الدین مهاهدۀ
رر ندۀ رزشکی موجود در مدرسب ،نداشتن سابقۀ بیراری نور لوژی یا اختالال ت بی ،راستدستبودن
نداشتن گسی در اندام فوقانی ،قرارگرفتن در دامنۀ  33درصد باال رایین (براساس م اسبۀ نقطۀ بر ) از
مجروع امتیازا مقیاس بازررداز گگاهانب در گر ههای بازرردازشگر باال رایین بود معلولیت جسری-
حرکتی ،استفاده از دار های م رک ت بی قرارگرفتن در صدک میانی مقیاس بازررداز گگاهانب ببتنوان
معیارهای خر ج درنظر گرفتب شدند فرم رضایتنامب موسط الدین شرکتکنندگان مکریل شد هرننین
کودکان ببصور تالقبمند در این رژ هش شرکت کردند این اختیار برای گنها جود داشت کب در هر
زمان مرایل بب ادامۀ هرکاری نداشتند ،بد ن هیچ ریامدی از رژ هش خارج شوند
م قیق حاضر از نوع نیربمجربی از نظر هدف کاربردی است از طرح م قیق ریشگزمون رسگزمون،
یادداری انتقال هرراه با ر یکرد انتساب م ادفی استفاده شده است

ابزار پژوهش
مقیاس بازپردازش آگاهانه ویژۀ حرکت ()OMCP
1

برای سنجش بازررداز گگاهانب از مقیاس بازررداز گگاهانۀ یژۀ حرکت استفاده شد (مسترز ،ا
مکسول )2005 ،این مقیاس شامل  10سؤال د خردهمقیاس خودمررکزی گگاهانۀ حرکتی 2ررداز
حرکتی خودگگاه 3میشود رایایی گزمون-بازگزمون برای د تامل ببمرمی برابر  rs=0/67 0/76گلفای
کر نباخ ببمنظور سنجش رایایی در نی گن برای د تامل ببمرمی برابر  0/78 0/71بود (مسترز مکسول،
 )2004خردهمقیاس خودمررکزی گگاهانۀ حرکت شامل رنج سؤال مربوط بب کنترل نظار گگاهانۀ اصول
مکانیکی (نیر  ،ن وۀ حرکت ) در حین اجرای حرکت خردهمقیاس خودگگاهی یژۀ حرکت نیز شامل رنج
اجرای حرکت است
سؤال مربوط بب میزان درگیری شناختی افراد در ارمباط با حرکت یا هران ر
خودگگاهی منعکس کنندۀ میزان مرایل فردی بب نگرانی درمورد شیوۀ اجرای حرکت (سبک الگوی حرکت)
است؛ ببطوریکب فرد از ایجاد یک احساس خوب در هنگام اجرای حرکت بیهتر نگران خواهد بود؛ ببطور
مثال «هریهب بب اینکب هنگام اجرای حرکت چطور دیده شوم ،موجب دارم» شیوۀ راسخدهی براساس مقیاس
ششدرجبای لیکر است کب از ( 1کامالً موافق) ما ( 6کامالً مخالف) درجببندی میشود امتیازا کلی
مقیاس از  10ما  60امتیازا هر خردهمقیاس ببطور جداگانب بین  30 5امتیاز است در رژ هش
سلیرانیراد ،طهراسبی ،جابریمقدم شهبازی ( )1397ر ایی صوری این مقیاس با نظرسنجی از رانزده
)1. Open Scale of Motion-Specific Conscious Processing (OMCP
2. self-consciousness
3. conscious motor processing
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متخ ص ر انشناسی رفتار حرکتی 0/76 ،گزار شد ضری گلفا برای خردهگزمون ررداز حرکتی
هوشیار  ،0/8برای خردهگزمون خودگگاهی حرکتی  0/73برای مقیاس کل  0/77ببدست گمده است (شوگر
خردهمؤلفبهای
هگرن )2013 ،در رژ هش حاضر ،نتایج ضری گلفای کر نباخ برای مقیاس کل بازررداز
فرایندهای گگاهانۀ حرکت خودگگاهی یژۀ حرکت ببمرمی  0/72 0/73 ،0/88بود هرننین ر ایی
صوری این مقیاس  0/74گزار شد

روش اجرا
مکلیف رژ هش حاضر مهابب مکلیف رژ هش جانگبلود ،نیجهورد استنبرگ ( )2019شامل اجرای مهار
ررماب از باالی شانب بود (شکل  )1این طرح مکلیف شامل سب هدف مربعشکل با ابعاد کوچک ،متوسط
بزرگ است هدف کوچک با ابعاد  200 × 70سانتیمتر با رنگ قرمز ،هدف متوسط با ابعاد 200 × 140
سانتیمتر بب رنگ گبی هدف بزرگ با ابعاد  200 × 210سانتیمتر با رنگ زرد مهخص شد سب کیسۀ لوبیا
( 150گرم) با رنگهای مطابق با رنگ اهداف برای ررماب استفاده شد شرکتکنندگان طبق دستورالعرل
ن وۀ ررماب باید با دست برمرشان از باالی شانب ببسرت اهداف منظورشده از فاصلۀ د متری ررماب
می کردند ن وۀ امتیازدهی بب این صور بود کب بب هر کیسۀ لوبیا کب بب هدف کب ر ی زمین قرار داشت
اصابت میکرد یک امتیاز معلق میگرفت برای ررمابهای خارج از هدف امتیاز صفر ثبت شد ابتدا مهار
ررماب از باالی شانب ،با نرایش یدیویی دستورالعرل کالمی بب شرکتکنندگان نهان داده شد اجرا در رنج
مرحلۀ ریشگزمون ،اکتساب ،یادداری ،انتقال مکلیف ثانویب اندازهگیری شد ریشگزمون شامل  20ررماب از
فاصلۀ د متری ببسرت هدف متوسط بود سپس  24ساتت بعد در مرحلۀ اکتساب ،شرکتکنندگان مهار
ررماب را در سب بلوک  30کوشهی طی سب جلسب مررین با فاصلۀ  24ساتت مررین کردند
در شرایط مررینی ررخطا ،کودکان مررین را با هدف کوچکمر در ر ز ا ل شر ع کردند با هدف بزرگ
در ر ز سوم بب رایان رساندند در شرایط مررینی ک خطا مرمی مررین اهداف برتکس بود گزمون یادداری با
فاصلۀ  24ساتت رس از رایان گخرین جلسۀ اکتساب با انجام  20کوشش از فاصلۀ د متری ببسرت هدف
متوسط بد ن مداخلۀ مررینی انجام گرفت بالفاصلب رس از گزمون یادداری ،گزمون انتقال از فاصلۀ  2/5متری
ببسرت هدف متوسط انجام شد رس از گزمون انتقال ،گزمون مکلیف ثانویب اجرا شد یکی از ر های
شکلگیری یادگیری رنهان مأیید نظریۀ بازررداز گگاهانب ،استفاده از رر مکل مکلیف ثانویب است (مکسول،
مسترز رولتون )2016 ،در این گزمون ،کودکان باید هرزمان با مکلیف ررماب بب مجروتبای از من صداهای
متفا شامل صدای گربب ،گوسفند ،گا زنگ د چرخب کب از یک نرمافزار رخش میشد گو فرامیدادند
فقط صدای هدف (صدای گربب) را شرار میکردند درنتیجب ،در ارزیابی نهایی ،میزان امتیازا حاصل از
ررماب مقدار اشتباها در انجام مکلیف ثانویب م لیل ارزیابی شد هرننین یکی از نهانبهای راهاندازی
ررداز رنهان ،معداد قواتد کالمی است هرچقدر قواتد کرتری گزار شود ،یادگیری ببصور رنهان
صور گرفتب است (مکسول مسترز )2003 ،رر مکل گزار قواتد کالمی برای اندازهگیری میزان دانش
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گشکار استفاده شد در رر مکل گزار کالمی از شرکتکنندگان خواستب شد کب قوانین قواتدی را کب در
حین جلسا اکتساب گزمون از گن استفاده کردند گزار دهند یک قاتده ببتنوان هر تبارمی شامل
حداقل یکی از جنببهای زیر معریف شده استال موجب بب حرکت یا موقعیت یک اندام ،موجب بب حرکت یا
موقعیت یک مف ل ،سرتت حرکت اندام ،زا یب یا جهت مف ل یا ستون فقرا این قواتد موسط د ارزیاب
میانگین امتیازا د ارزیاب برای ارائۀ نررا رر مکل کالمی م اسبب شد هرننین ارزیابی اتتبار
شرار
در ن ارزیابان با استفاده از ضری هربستگی ریرسون در نطبقبای صور گرفت
در رر مکل ک خطا ،شرکتکنندگان ابتدا با هدف زرد ،سپس هدف گبیرنگ ،درنهایت ،هدف سوم با
قرمز مررین کردند برای رر مکل ررخطا ،شرکتکنندگان ابتدا با هدف قرمز شر ع بب مررین کردند بب هدف
بعدی گبیرنگ هدف سوم زردرنگ از فاصلۀ  2متری از اهداف ببصور ایستاده ررماب کردند

شکل  .1شماتیک تکلیف پرتابی

روش تجزیه و تحلیل اطالعات
ریشفرض موزیع طبیعی دادهها برابری اریانسها ببمرمی با استفاده از گزمون شاریر یلک گزمون لون
انجام گرفت نتایج حاکی از برقراری این ریشفرضها بود ( p < 0/05برای هرب) هرننین نتایج گزمون
کر یت ماچلی نهان داد از ریشفرض برابری اریانسها مخطی نهده است ( )p < 0/05در ریشگزمون ،از
م لیل اریانس (گنوا) یکراهب ببمنظور بررسی هرگنی هرسانسازی گر هها استفاده شد در مرحلۀ
اکتساب ،م لیل اریانس با اندازهگیریهای مکراری در یک طرح تاملی( 2 ،بازررداز ال باال رایین) × 2
(گر هال ک خطا ررخطا) × ( 9بلوک) با اندازههای مکراری در تامل گخر ببکار رفت در گزمونهای یادداری،
انتقال مکلیف ثانویب از م لیل اریانس تاملی( 2 ،بازررداز ال باال رایین) × ( 2گر هال ک خطا ررخطا)
استفاده شد م ل اختالف گر هها بب کرک گزمون معقیبی ال اس دی ( )LSDمهخص شد م اسبۀ اندازۀ
اثر هر متغیر مستقل از مجذ ر اما ( )η2pصور گرفت هرننین سطح معناداری در مرامی گزمونهای گماری
 p ≤ 0/05بود با موجب بب اینکب گزمون معقیبی استفادۀ سطح گلفا با استفاده از م یح بونفر نی معدیل شد
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( ،)0/05/6= 0/008برای م لیل دادهها از نرمافزار  SPSSنسخۀ  24استفاده کردی

یافتهها
آمارههای توصیفی
در موصیف جرعیت شناختی گر ه نرونب ،میانگین سنی شرکتکنندگان در این م قیق  9ان راف معیار 1/6
بود هرننین میانگین قد شرکتکنندگان  124ان راف معیار  5/4میانگین زن  21ان راف معیار
 3/7بود جد ل  1نتایج گمارههای موصیفی (میانگین ان راف استاندارد) گر هها در مهار ررمابی را در
مراحل مختلف مررینی (ریشگزمون ،رسگزمون ،یادداری ،انتقال مکلیف ثانویب) نهان میدهد
جدول  .1آمارههای توصیفی میانگین و انحراف استاندارد گروههای تمرینی در مراحل مختلف
مراحل
ریشگزمون

یادداری

انتقال

مکلیف ثانویب

گروه
ررخطا
ک خطا
ررخطا
ک خطا
ررخطا
ک خطا
ررخطا
ک خطا
ررخطا
ک خطا
ررخطا
ک خطا
ررخطا
ک خطا

بازپردازش ()R

تعداد ()N

میانگین ()M

انحراف استاندارد ()SD

باال
باال
رایین
رایین
باال
باال
رایین
رایین
باال
باال
رایین
رایین
باال
باال

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

24/1
22/3
23/4
23/4
28/5
23/66
23/41
28/66
25/75
21/33
21/41
26/25
25/16
19/46

2/4
1/3
2/3
1/59
1/00
3/8
1/24
3/1
1/15
2/57
1/87
1/12
1/52
1/77

ررخطا

رایین

12

20/5

2/4

ک خطا

رایین

12

24/8

1/76

عملکرد پایه
قبل از بررسی نتایج مراحل مختلف گماری ،ببمنظور ارزیابی سطح ا لیۀ ترلکرد شرکتکنندگان
هرگنسازی هرسانسازی گر هها قبل از شر ع مداخلۀ مررینی ،دادههای مرحلۀ ریشگزمون با استفاده از
طرح م لیل اریانس یکراهب با ه مقایسب شدند کب نتایج گن نهان داد اثر اصلی گر ه معنیدار نیست
( )F)3 44(=1/280 P=0/293کب در اقع حاکی از برابری اریانسها نبود مفا معنیدار در سطوح
ترلکرد ابتدایی گر هها در ریشگزمون است از اینر  ،دستببندی گر هبندی شرکتکنندگان ببدرستی
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انجام شده است

سطوح بازپردازشگری
ابتدا برای بررسی سطح ابتدایی مقیاس بازررداز گگاهانب شرکتکنندگان از طریق گزمونهای گماری،
میانگین امتیازا هر شرکتکننده در گر ههای مختلف ارزیابی شدند هرانطور کب براساس مقسی بندی
ابتدایی انتظار میرفت ،نتایج م لیل اریانس گنوا نهان داد مفا معناداری در سطوح ابتدایی مقیاس
بازررداز گگاهانب بین گر هها جود دارد.
( )F)1/46( =14/997 ،p =0/001 ،η2p=0/918نتایج گزمون معقیبی نهان داد گر ههای ک خطا با
بازررداز رایین گر ه ررخطا با بازررداز رایین ،شاخص بازرردازشگری کرتر از گر ههای ک خطا با
بازررداز باال ررخطا با بازررداز باال را کس کردند (میانگینها ببمرمی ال 45/58 ،18/41 ،19/92
)44/76

*

*

معنیداری در سطوح α=0/05

شکل  .2میانگین امتیازات گروهها در مراحل مختلف آزمایش
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عملکرد
برای بررسی مرحلۀ اکتساب (ترلکرد) گزمون م لیل اریانس مرک را اجرا کردی هرانطور کب در جد ل 2
مهاهده میشود ،نتایج م لیل اریانس گنوا نهان میدهد اثر اصلی بلوک معامل گر ه در بلوک معنادار
است اما اثرا معاملی معنادار نیستند هرننین ببمنظور بررسی اثر معاملی بلوک در گر ه ،از گزمون معقیبی
برای مفکیک اثرا استفاده شد ببگونبایی کب در مقایسۀ بلوکهای ا لیب با بلوکهای گخر ،این ریهرفت
م سوسمر بود ()p ≤ 0/05
جدول  .2نتایج آزمون تحلیل واریانس مرکب (اندازههای تکراری) در مرحلۀ اکتساب
شاخص
بلوک
گر ه
بازررداز
معامل گر ه در بلوک
معامل بازررداز در گر ه
معامل بازررداز در بلوک در گر ه

مجموع

درجات

میانگین

مجذورات
141/84
18/750
364/2
789/68
90/49
263/76

آزادی
8/352
1/44
1/44
8/352
8
64

مجذورات
28/38
81/04
15/83
32/90
11/31
4/121

F

20/69
1/14
1/56
5/5
1/118
0/689

سطح
معناداری
0/001
0/270
0/202
0/001
0/412
0/696

ضریب اتا
0/365
0/712
0/013
0/559
0/023
0/098

هرننین
هرانطور کب نتایج جد ل  3در گزمون یادداری نهان میدهد ،اثرا اصلی گر ه بازررداز
اثر معاملی گر ه در بازررداز معنادار است ( )p ≤ 0/05در مفکیک اثر معاملی ،نتایج گزمون معقیبی (جد ل
 LSD )6نهان داد کب گر هها در معامل با سطوح بازررداز متفا ترل کردهاند؛ ببطوریکب د گر ه
ک خطا با ظرفیت بازرردازشگری رایین گر ه ررخطا با ظرفیت بازرردازشگری باال ترلکرد بهتری در مهار
ررمابکردن دارند هرننین نتایج گزمون معقیبی  LSDنهان داد بین د گر ه ک خطا با ظرفیت
بازرردازشگری رایین گر ه ررخطا با ظرفیت بازرردازشگری باال مفا معناداری جود ندارد ( )p < 0/05با
موجب بب مقایسۀ میانگینها ،گر ه ک خطا با ظرفیت بازرردازشگری رایین گر ه ررخطا با ظرفیت
بازرردازشگری باال ترلکرد باالمری در گزمون یادداری دارند (میانگینهاال گر ه ک خطا با ظرفیت
بازرردازشگری رایین =  ،26/66گر ه ررخطا با ظرفیت بازرردازشگری باال =  )28/50نتایج گزمون معقیبی
 LSDدر مقایسۀ ز جی گر هها در مرحلب یادداری در جد ل  6گزار شده است
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یادداری
جدول  .3نتایج تحلیل واریانس دوطرفه در مرحلۀ یادداری
شاخص

مجموع

درجات

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

146/25
91/14
37/95

1/44
1/44
1/44

45/41
3/963
4/744

گر ه
بازررداز
گر ه در بازررداز

سطح

F

معناداری

23/54
4/32
5/17

0/001
0/003
0/005

ضریب اتا

0/920
0/884
0/761

با موجب بب جد ل  ،3نتایج گزمون معقیبی ( LSDجد ل  )6مهخص کرد د گر ه ک خطا با ظرفیت
بازرردازشگری رایین گر ه ررخطا با ظرفیت بازرردازشگری باال ترلکرد بهتری در شرایط انتقال مکلیف
ثانویب دارند این مطل بیانگر گن است کب این د گر ه موانستباند یادگیری خود را بب شرایط جدید انتقال
دهند نتایج این مقایسب در شکل  1نهان داده شده است

انتقال و تکلیف ثانویه
جدول  .4نتایج تحلیل واریانس دوطرفه در مرحلۀ انتقال
شاخص
گر ه
بازررداز
گر ه در بازررداز

مجموع

درجات

میانگین

مجذورات
79/63
77/66
32/41

آزادی
1/44
1/44
1/44

مجذورات
39/81
4/08
3/6

F

22/126
2/36
2/08

سطح
معناداری
0/001
0/044
0/006

ضریب اتا
0/742
0/737
0/539

براساس نتایج گزمون معقیبی برای اثر معاملی ،گر ه ک خطا با ظرفیت بازرردازشگری رایین ررخطا با
ظرفیت بازرردازشگری باال مفا معناداری با سایر گر هها دارند ( )P≤0/05بررسی اثر معاملی نتایج گزمون
معقیبی ( LSDجد ل  )6نیز مهخص کرد کب گر ه ک خطا با ظرفیت بازرردازشگری رایین ررخطا با
ظرفیت بازرردازشگری باال امتیازا باالمری از د گر ه دیگر کس کردند (میانگینهاال گر ه ک خطا با
ظرفیت بازرردازشگری رایین =  ،24/75ررخطا با ظرفیت بازرردازشگری باال = )25/16
جدول  .5نتایج تحلیل واریانس دوطرفه در مرحلۀ تکلیف ثانویه
شاخص
گر ه
بازررداز
گر ه در بازررداز

مجموع مجذورات درجات آزادی میانگین مجذورات  Fسطح معناداری
0/001
49/54
45/41
1/44
136/25
0/688
0/794
3/7
1/44
71/12
0/006
4/05
19/29
1/44
192/95

ضریب اتا
0/920
0/019
0/761
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میانگین امتیازا گر ها در رنج مرحلۀ ریشگزمون ،اکتساب ،یادداری ،انتقال مکلیف ثانویب در شکل 1
نرایش داده شده است نتایج گزمون معقیبی  LSDدر مقایسۀ ز جی گر هها در مرحلب انتقال مکلیف ثانویب
نیز در جد ل  6گمده است
جدول  .6نتایج آزمون تعقیبی  LSDبرای مقایسۀ زوجی گروهها در مراحل یادداری ،انتقال و تکلیف ثانویه
مرحله

یادداری

انتقال

مکلیف
ثانویب
*

گروهها

کمخطا

پرخطا ظرفیت

پرخطا ظرفیت

کمخطا ظرفیت

ظرفیت باال

باال
*0/001

پایین
0/314
0/001

پایین
*0/001
0/822
*0/001

ک خطا ظرفیت باال
ررخطا ظرفیت باال
ررخطا ظرفیت رایین
ک خطا ظرفیت رایین
ک خطا ظرفیت باال
ررخطا ظرفیت باال
ررخطا ظرفیت رایین
ک خطا ظرفیت رایین
ک خطا ظرفیت باال
ررخطا ظرفیت باال
ررخطا ظرفیت رایین
ک خطا ظرفیت رایین

*0/001
0/314
*0/001
*0/001
0/733
*0/001
*0/001
0/141
*0/001

*0/001
0/822
*0/001
*0/001
0/365
0/365
*0/001
0/595

*0/001
0/733
*0/001
*0/001
0/141
*0/001

*0/001
0/365
*0/001
*0/001
0/595
*0/001

*0/001

معنیداری در سطوح α=0/05

گزارش کالمی
ضری هربستگی در نطبقبای برای متغیر دانش قواتد کالمی نهان داد هربستگی زیادی بین نررا
دادهشده موسط د ارزیاب جود دارد ( )ICC= 0/92 ،P ≥0/001در جد ل  7نتایج گنوا نهان داده شده
است مطابق جد ل ،گر ه ک خطا با ظرفیت بازرردازشگری رایین از معداد قواتد قوانین کرتری از سایر
گر هها استفاده کرده ترلکرد بهتری از گر ههای دیگر داشتب است (میانگین =  ،1/2ان راف معیار =
)±0/3
جدول  .7نتایج تحلیل واریانس دوطرفه (تکمتغیره) در قواعد و گزارش کالمی
شاخص
گر ه
بازررداز
گر ه در بازررداز

مجموع مجذورات
30/85
38/54
192/95

درجات آزادی میانگین مجذورات  Fسطح معناداری ضریب اتا
0/794
0/001
3/7
15/403
1/44
0/828
0/004
3/855
1/92
1/44
0/836
0/001
8/15
4/054
1/44
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بحث و نتیجهگیری
هدف مطالعۀ حاضر ،بررسی نقش بازررداز گگاهانب مررینا ک خطا ررخطا در یادگیری مهار
ررمابکردن در کودکان بود نتایج این م قیق با یافتبهای بوسزاراد ،فار ز ( )2013لیبورد ،داسیلوا
کینارد ( )2014هرسو است ببنظر میرسد در میان کودکان ،هرد شیوۀ مررین ک خطا ررخطا در صور
برخورداری از ظرفیتهای شناختی مناس مفید اقع شود یافتبهای رژ هش حاضر نهان داد افراد با ظرفیت
بازررداز رایین از رر مکل مررینی ک خطا کب نیاز کرتری بب حافظۀ کاری دارد بهره میگیرند افراد با
بازررداز باال ببدلیل برخورداری از موانایی فرا ان در حفظ مرایزا  ،میزان چالشرذیری ظرفیت فعال
رردازشی شناختی ،از ر مررین ررخطا حداکثر بهره را میبرند مکسول ،مسترز رولتون ( )2006بب این
نتیجب رسیدند کب گر ههای ک خطا با بازرردازشگری رایین ررخطا با بازرردازشگری باال ترلکرد بهتری از
سایر گر هها در گزمونهای یادداری انتقال دارند (مکسول ،مسترز رولتون)2006 ،
در مأیید یافتبهای این رژ هش ،میموان بب مطالعۀ اخیر می ،فانگ انگ ( )2017اشاره کرد گنها در
یادگیری مکلیف ررماب دار دریافتند کب مرایل بب کنترل گگاهانب ،اثر معدیلکنندهای در استفاده از
دستورالعرل موجب در نی بیر نی دارد؛ ببطوریکب کودکان با بازررداز باال ،از دستورالعرلهای گگاهانب
مانند موجب در نی سود بردند کودکان با بازررداز رایین از موجب بیر نی بیهترین بهره را بردند (می ،فانگ
انگ )2017 ،هرننین ازمی گسیکین ( )2020بب این نتیجب رسیدند کب در یادگیری مهار ررماب
دار  ،یادگیری ضرنی بب شیوۀ یادگیری ک خطا برای فرد مؤثرمر است؛ زیرا یادگیری ک خطا میمواند خطاها
نیازهای شناختی را در هنگام اجرای مکلیف کاهش دهد درنتیجب سب ایجاد م یط رایدار الگوهای
باثبا حرکتی میشود یافتبهای مراحل یادداری انتقال مطالعۀ حاضر نهان میدهد اکتساب مهار های
حرکتی کودکان ،زمانی بهینب خواهد بود کب دستورالعرلهای مررکز موجب با مرایال شخ یتی گنها سازگار
باشد هرسو با یافتبهای این رژ هش ،برخی رژ ههگران ( انگ2016 ،؛ ن د یجین کر کت)2020 ،
معتقدند مرایل بب کنترل گگاهانب مرکن است از معداد قواتد دانهی کب افراد در حین یادگیری یک مهار
حرکتی استفاده میکنند ،منعکس شود (مونر موران )2011 ،م ور میشود کودکانی کب مرایل بب بازررداز
باالیی دارند ،در یادگیری مکالیف از قوانین گشکار بیهتری استفاده کنند کودکان با مرایل بازررداز کرتر،
از دستورالعرلهایی با چالشرذیری شناختی کرتر (برای مثال ،یادگیری ک خطا) بیهتر بهره ببرند
براساس دیدگاه نقطۀ چالش موقعیت مررینی ،دشواری مکلیف سطح مهار گزمودنی میمواند بر ایجاد
نقطۀ بهینۀ چالش اثرگذار باشد (دنران کال )2018 ،با موجب بب دیدگاه نقطۀ چالش ،مفاسیر دشواری اسری
مکلیف سطح مهار گزمودنی میمواند در موقعیتهای خاصی مررینی ،سطوحی از دشواری ترلکردی را
بب جود گ رد کب معیینکنندۀ مقدار اطالتا برای یادگیری حرکتی قابلدسترس است با موجب بب این دیدگاه،
یژگیهای ر انشناختی یادگیرنده میمواند بر راسخگویی بب موقعیتهای مررینی مأثیر بگذارد (مونت
ریرس )2008 ،هرسو با دیدگاه نقطۀ چالش ،نتایج رژ هش حاضر نهان داد افراد با بازررداز باال ببدلیل
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سطح چالشرذیری باال از م یطی کب نیازهای شناختی بیهتری را بر فرد م ریل میکند ،استفادۀ بیهتری
میبرند این در حالی است کب افراد با بازررداز رایین ببدلیل سطوح رایین رردازشی هرننین ظرفیت
رایین در فرایند م ری گیری حل مسئلب ،از یادگیری رنهان (ک خطا) بیهتر بهره میبرند یادگیری ک خطا
بب دلیل ایجاد م د دیت در ایجاد خطاها کاهش نیاز بب گزمون فرضیب درگیری کرتر حافظۀ کاری موج
ایجاد یک ساختار دانش ر یبای میشود کب در بلندمد دارای ثبا بیهتری است (لیائو مسترز)2001 ،
موضیح دیگر در برمری گر ه ک خطا در مراحل یادداری انتقال براساس ادتای مسترز ا اس ( )2005است
گنها تنوان کردند کب بین گخرین هدف مررینی در بلوک گخر گر ه ک خطا اهداف گزمونهای یادداری
انتقال ،مهابهت ساختاری ابعادی جود دارد ترلکرد گر ه ک خطا را میموان براساس نظریبهای
بازررداز گگاهانۀ مسترز مکسول ( )2004نظریۀ یادگیری بهینب( 1بهینبسازی ترلکرد از طریق انگیز
در نی موجب) لف ( )2013مفسیر کرد طبق نظریۀ یادگیری بهینۀ لف ( ،)2013بد ن موجب بب مأثیرا
انگیز در نی موجب بر رفتار ،یادگیری حرکتی امفاق نریافتد رفتارهایی کب ادراکا موفقیت را بهبود
میبخهند ،سب افزایش انگیزه برای مکرار رفتارها اترال مطلوب در گینده میشوند م یط مررینی کب
خطاها را کاهش دهد ،خودکارگمدی ،خودمختاری انتظارا ترلکرد (امید اری) را افزایش میدهد
درنتیجب سب مسهیل یادگیری از طریق فرایند رردازشی یا از طریق مکانیس های انگیزشی د رامنیرژیک
مقویت جفتشدن ادراک ترل برای مثبیت حافظب موسعۀ مسیر ت بی میشود ببطورکلی ببنظر میرسد
دستکاریهایی کب امید یادگیرندگان را برای ترلکرد موفقیتگمیز افزایش دهد ،برای مسهیل فرایند یادگیری
مفیدمر است نظریۀ بازررداز گگاهانب ،از ر یکردهای ضرنی یادگیری حرایت میکند این نظریب ریهنهاد
میکند کب نگرانیها درمورد اجرای مؤثر میمواند سب شود برخی از اجراکنندگان ،گگاهانب دانش قوانین را
برای اجرای مهار ببطور نادرست استفاده کنند کب ببموج گن دانش فنی (دانش اخباری) مهار را از
حافظۀ بلندمد ر یبای بب یاد میگ رد بعد بازررداز میکند کب میمواند ترلکرد را مختل کند (ال اک
ریسکول )2017 ،برخی مطالعا نهان دادهاند کب یادگیری ک خطا ترلکرد حرکتی رایدارمر باثبا مری را
در کودکان ایجاد میکند (مکسول کاریو )2017 ،یافتبهای مطالعۀ حاضر معامل یادگیری ک خطا ررخطا
را با میزان مرایل بازررداز مأیید کرد
موضیح دیگر در موضیح یافتبهای ببدستگمده از مرحلۀ یادداری م قیق حاضر ،هرسو با یافتبهای
مطالعۀ بوسزارد هرکاران ( )2017است گنها دریافتند کب گر ه با ظرفیت حافظۀ کاری باال بهبود مدا می
از ریشگزمون بب رسگزمون در گزمون یادداری نهان میدهند؛ درحالیکب اثر معکوسی در گر ه با ظرفیت
حافظۀ کاری رایین رخ میدهد این بدان معنی است کب دستورالعرل گشکار ،مأثیر منفی بر یادگیری کودکان
با ظرفیت حافظۀ کاری رایین دارد؛ درحالیکب سب افزایش میزان یادگیری افراد با ظرفیت حافظۀ کاری باال
میشود این یافتب نهان میدهد یادگیری ضرنی مرکن است اثر کنترل گگاهانب بر کینرامیک حرکا مانند
1. optimal theory of motor learning
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منجردکردن درجا گزادی را معدیل کند بخهی از یافتبهای رژ هش حاضر در گزمون یادداری انتقال با
مطالعۀ ندیوجین ،راکت مسترز ( )2020هرسو است گنها بب این نتیجب رسیدند کب کودکان با مرایل
بازرردازشگری باال کب از شیوههای گرایش ضرنی (مانند یادگیری قیاسی) استفاده میکنند ،ترلکرد
ضعیفمری در یادگیری مکلیف چیپ فومبال نسبت بب گر ه با مرایل بازرردازشگری رایین دارند ( ندیوجین،
راکت مسترز )2020 ،براساس فرضیۀ حسی-حرکتی( 1هرناندز لی ،)2007 ،یادگیری در ا ایل کودکی بب
ررداز حسی-حرکتی ابستب است با موجب بب این فرضیب ،کودکان تردماً بب راهبردهای یادگیری حرکتی
ضرنی مکیب میکنند؛ درحالیکب یادگیری در د رههای رشدی بعد از کودکی بر فرایندهای شناختی (صریح)
ابستب است (کاریو هرکاران )2013 ،از سوی دیگر ،کودکان با مرایل باال برای کنترل گگاهانۀ حرکتهان
مرکن است ببدلیل داشتن ظرفیت ررداز شناختی کنترلشدۀ باال ،اطالتامی را کب ببطور گشکار ارائب شده
گسان مر درک ررداز کنند برای این کودکان ،احتراالً مقادیر باالمری از اطالتا گشکار در زمان
برنامبریزی اجرای حرکتی ،مرکن است کرککننده یا حتی مسهیلکننده باشد البتب ذکر این نکتب ضر ری
ببنظر میرسد کب ظرفیت حافظۀ کاری م د دیتهای گن مرکن است تاملی اساسی باشد کب
مکانیس های یادگیری ک خطا ررخطا براساس گن رایبریزی شده باشد (بوسزارد هرکاران)2017 ،
بیهتر م قیقامی کب ما امر ز بب بررسی اثر رر مکلهای ضرنی گشکار در شرایط م ت بار شناختی
مکلیف ثانویب ررداختباند ،بب برمری رر مکلهای ضرنی اذتان داشتباند (مسترز1992 ،؛ ندیوجین ،راکت
مسترز2020 ،؛ ال کیها ی ،خلف مسترز ینینگ )2021 ،با جود این ،در مطالعۀ حاضر نتایج
جال موجهی ببدست گمد نتایج شرایط مکلیف ثانویب نهان داد د گر ه ک خطا با بازرردازشگر رایین ررخطا
با ظرفیت بازرردازشگری باال ترلکرد بهتری ازسایر گر ههای مررینی دارند بخهی از یافتبهای این م قیق
در حرایت از گر ه ک خطا با یافتبهای قبلی کاریو هرکاران ( )2013گنگ هوگس ( )2018هرسو است
نتایج در گر ه ک خطا براساس دیدگاه یادگیری ضرنی نظریۀ بازررداز گگاهانب نیز نظریبهای گشکار
قابلمبیین است از نظر یادگیری ضرنی ،فرایندهای دانش گشکار برای دستیابی بب دانش اخباری بب حافظۀ
کاری ابستب هستند؛ ببطوریکب سیست حرکتی قادر بب کنترل حرکت ببصور گنالین است بازررداز
گگاهانب فرایندی ر انشناختی است کب در گن ،افراد مال میکنند با استفاده از منابع حافظۀ کاری ،ببطور
صریح با دستکاری دانش اخباری موجود ،گن را ببکار گیرند کب موج اختالل در خودکاربودن2ترلکرد
میشود (اسپارک ،کا اسونا ،مسترز رینگ )2021 ،مک ،یانگ انگ ( )2020اظهار داشتند کب قتی افراد
در شرایط فهار قرار میگیرند ،مال های شناختی را د باره سرمایبگذاری میکنند ما ببطور گگاهانب مکانیک
حرکا را کنترل کنند درجا گزادی ت بی-تضالنی را ببطور غیرارادی منجرد خواهند کرد کب سب
ببکارگیری نامطلوب احدهای حرکتی اختالل در خودکارسازی حرکت میشود ببتال ه ،این با ر جود
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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رقابت در منابع شناختی در دسترسی برای اجرای مهار یا از طریق برگهت فرایندهای خودکار بب سطوح
گگاهانب صور میگیرد مسترز ،ا اس مکسول ( )2005معتقدند اضطراب یا استرس م یطی میمواند منابع
شناختی ظرفیت حافظۀ کاری دردسترس را کاهش دهد این کاهش موجب سب کاهش موانایی فراگیران
برای ببدستگ ردن مهار های حرکتی کاهش موانایی برای انجام بهینب میشود
م ور میشود فرایند ررداز گگاهانب ررداز گامببگام حرکت از منابع حافظۀ کاری استفاده کنند
(سانلی لی)2014 ،؛ ببگونبای کب میموانند ترلکرد حرکتی را کند فرصت را برای ایجاد خطاهای حرکت
را افزایش دهند (کاریو رولتون ،2013 ،مسترز مکسول )2003 ،نظریۀ بازررداز گگاهانب ریهنهاد میکند
کب مرایل بب کنترل گگاهانۀ حرکا (ببتنوان ،سرمایبگذاری مجدد) ترلکردی از سب تامل شخ یت،
موقعیت م یط است بنابراین از یک شخص بب شخص دیگر از یک ضعیت بب ضعیت دیگر متفا
است در این راستا ،فار بوزارد ( )2017این نتایج را با مداخلب ر ی جامعۀ سالرندانی کب سابقۀ افتادن
نداشتند مأیید کردند گنها نهان دادند افرادی کب مرایل بب بازررداز گگاهانۀ باالیی دارند ،گگاهی از حرکا
اندامهان را افزایش میدهند گگاهی گنها نسبت بب م یط بیر نی در حین ریادهر ی ،در مقایسب با افراد
مسن با مرایل کرتر بب بازررداز حرکت کاهش مییابد (یوگا هرکاران )2020 ،مسترز ،ا اس مکسول
(2005؛  )2012معتقدند افرادی کب در شرایط بازررداز قرار میگیرند ،بب حافظۀ کاری متکیمر هستند از
منابع حافظۀ کاری بیهتری برای انجام مکلیف ثانویب استفاده میکنند کب سب افت ترلکرد د مکلیف
میشود کنترل گگاهانب اجرای حرکت سب میشود حرکت بب مرحلۀ شناختی ا لیۀ یادگیری مهار کب با
ناسازگاری ،بیثبامی تدم دقت در اجرای مهار هرراه میشود منتقل شود افراد با میزان مرایل باال بب
بازررداز ببشد بب حافظۀ کاری متکی هستند؛ بنابراین احترال دارد کب ناکامی در ترلکرد را در راسخ بب
یک مکلیف ثانویب بیهتر از دیگر بازرردازشگران مجربب کنند هرننین برخی م ققان دریافتند افرادی کب
مرایل بب بازررداز باالیی دارند ،زمانی کب در م یط مررینی با خطا گزمون فرضیۀ زیادی مررین میکنند،
از مغییررذیری حرکتهان کاستب میشود شاخصهای کینرامیک حرکتهان بیهتر م د د میشود (مالهومرا
هرکاران )2015 ،این امر مرکن است ببدلیل دانش کالمی یا کنترل کالمی بیهتر حرکا انسجام زیاد در
مناطق م لیلی کالمی قهر مغز باشد ر های یادگیری ضرنی نقش فعال حافظۀ کاری را بب حداقل
میرساند از این طریق ،فراگیران از فرایندهای م لیلی کالمی در هنگام یادگیری جلوگیری میکنند
گالیکنیو ،کوک رینگ ( )2016در یک مطالعب در مکلیف گلف بب این نتیجب رسیدند کب شرکتکنندگانی
کب امتیازا باالیی در مقیاس بازررداز کس میکنند ارمباطا زیادی را در نقاط  T3-FZقدامی مرکزی
گیجگاهی چپ ببدلیل درگیری کالمی شناختی دارند؛ درحالیکب شرکتکنندگان با امتیازا رایینمر ،در
مقیاس بازررداز گگاهانب ،کارایی ت شناختی بیهتری دارند انسجام کرتر بین مناطق کالمی شناختی
نهانبهای گشکار است در این راستا،
نهاندهندۀ کارایی ررداز بیهتر نداشتن ابستگی بب اطالتا
یکرز ( )2021دریافت کب افراد با مرایل باال بب بازرردازشگری ،افزایش ارمباطا بین نقاط مختلف را
ببخ وص در بین مناطق مغزی شناختی حرکتی بر ز میدهند ( یکرز)2021 ،؛ درحالیکب دیگران با سطوح
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رایینمر بازرردازشگری ،دارای کارایی یکنواختی بیهتری در سطوح قهری هستند این کارایی
ت شناختی را میموان با استفاده از اصطالح کاهش مال  ،ههیاری یا اقت اد مال نیز موصیف کرد
بخهی از یافتبها در گر ه ررخطا برخالف ریشبینیهای نظریۀ بازررداز گگاهانب است مطابق این نظریب،
یادگیرندگان گر ه یادگیری گشکار در شرایط مکلیف ثانویب دچار فرایند بازررداز گگاهانب مخری مهار
میشوند؛ درحالیکب یادگیرندگان ضرنی در شرایط مکلیف ثانویب مقا م با ثبا هستند از سوی دیگر د
موضیح احترالی در حرایت از گر ه ررخطا با مرایل بازرردازشگری باال برای کاهشنیافتن ترلکرد ناشی از
فهار بب شرح زیر است ا ل ،این امکان جود دارد کب شرکتکنندگان در گر ه ررخطا هنوز بب دانش اخباری
برای انجام مهار ررمابی مکیب کنند بنابراین بب سط ی از ترلکرد خودکار نرسیدهاند کب زمینبای برای
برگهت بب یک الگوی کرتر کارگمد از اجرای حرکت فراه شود تامل د م ماهیت مکلیف است از گنجا کب
مکلیف ررمابی شرکتکنندگان بب نهانبهای خارجی نیاز دارد ،احتراالً یک کانون موجب بیر نی را م ریک
کرده باشد کب با گزادکردن سیست کنترل حرکتی از م د دیتهای داخلی ایجادشده (یعنی مررکز داخلی) بب
یادگیری ترلکرد م ت فهار کرک میکند ( لف)2013 ،
ببطورکلی یکی از ر های اندازهگیری میزان یادگیری گشکار ،سنجش میزان دانش گشکار مرمبط با
مکلیف یا مهار در حال یادگیری است نتایج گزار کالمی در رژ هش حاضر نهان داد گر ه ک خطا با
ظرفیت بازرردازشگری رایین ،قوانین قواتد کرتری در ارمباط با مهار را گزار میکنند یکی از
متغیرهای بررسی نتایج یادگیری ضرنی گشکار ،گزار قواتد کالمی است (مکسول مسترز)2003 ،
نتایج شرار قواتد کالمی مهخص کرد کب گر ه ک خطا با ظرفیت حافظۀ کاری رایین ،از قوانین کرتری
در مراحل مختلف گزمون استفاده کردهاند برخی از م ققان معتقدند یادگیری رنهان زمانی رخ میدهد کب
افراد برای اجرای یک مهار یا حرکت از دستورالعرلها قواتد استفاده نریکنند مسترز هرکاران
(2004؛  )2005ریهنهاد کردند کب اضافببار دستورالعرل کالمی برای یادگیرندگان بب شیوۀ گشکار (ررخطا)
سب میشود گنها برای کس دانش کالمی قواتد مربوطب مال های زیادی انجام دهند کب مرکن است
با موالی فرمان حرکتی برای کنترل حرکت در شرایط مختلف مداخل ایجاد کند درنتیجب ،کنترل حرکا
ببصور گگاهانب م د د میشوند کب از یژگی این نوع حرکا میموان بب استفادۀ بیهتر از دانش کالمی،
حافظۀ کاری راهبردهای کنترلشده اشاره کرد رژ هشها نهان دادهاند این نوع کنترل گگاهانب مهار های
ادراکی-حرکتی در شرایط استرسزا از قبیل شرایط اضطرابگ ر مسابقب مختل میشوند (مسترز )1992 ،نتایج
رژ هش حاضر در گزار کالمی با م قیقا  ،بلومو ،کوک هاردی ( ،)2018دنران کال ( )2018مطابقت
دارد کب استفاده از مکنیکهای یادگیری ضرنی ،از اکتساب کالمی مهار در طول مررین جلوگیری میکند
مطابق نتایج این رژ هشها ،ایجاد گگاهی زیاد از حرکت در طول مررین برای یادگیرنده مناس نیست
فرایندهای یادگیری ببطور ذامی برای یادگیرندگان بب ر رنهان صور میگیرد بنابراین موج ایجاد
این حس در فراگیران میشود کب نیازی بب گگاهی زیاد از قواتد اترالهان جود ندارد
ارزیابی مأثیر یادگیری ک خطا ررخطا در یادگیری حرکتی ریهینۀ قوی غنی دارد ،اما از گنجا کب نظریۀ
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یادگیری ضرنی بازررداز گگاهانب ،رهتوانبای نظری در مأیید رر مکلهای یادگیری است ،م قیقا اندکی
نقش مستقی معدیلگر ظرفیت بازررداز گگاهانب را ببتنوان یک متغیر مه بررسی کردهاند با موجب بب
ر ابط ترلی بین این متغیرها ،چنین رژ ههی رایب اساس رژ هشهای بیهتر است ببطورکلی نتایج
رژ هش حاضر ریهنهاد میکند صرفنظر از گرایشهای بازرردازشگری ،ه رر مکل یادگیری ک خطا ه
ررخطا ،یادگیری مهار ررمابی را افزایش میدهند ببنظر میرسد یادگیری ررخطا مهارکت فرایندهایی
گشکار را مقویت میکند یادگیری ک خطا بب احترال زیاد ،یادگیری حرکتی ضرنی را در کودکان مسهیل
میکند ببنظر میرسد مرایل بب بازررداز گگاهانب مأثیر این فرایند بستب بب میزان دانش اخباری مربوط بب
مکلیف شیوۀ یادگیری موسط اجراکنندگان متفا است
این یافتبها شواهد مجربی بیهتری را فراه میگ رد مبنی بر اینکب در معامل راسخ بب شیوههای گرایش
مررین ،مفا های فردی نقش مهری را ایفا میکند کودکان ،در یژگیهای ر انشناختی (مرایل بب
بازرردازشگری) ظرفیتهای رردازشی (نقطۀ چالش باال) احتراالً ترلکرد متفا می را م ت شرایط مررین
گشکار رنهان مجربب کنند این احترال جود دارد کب برخی از کودکان از مداخلۀ گموز حرکا ضرنی
یادگیری مهار های حرکتی بیهتر استفاده کنند؛
برای مغییر راهکارهای خود برای اجرای حرکا
درحالیکب دیگران مرکن است از شیوههای گشکار ،حداکثر بهره را ببرند بر این اساس ،میزان مرایل کودکان
بب بازررداز  ،نقش مهری در یادگیری مهار های حرکتی رایب بنیادی دارد ریهنهاد میشود ر یکردهای
یادگیری حرکتی ما حدی مبتنی بر مفا متغیرهای ر انشناختی برای یادگیری مهار های حرکتی باشند ما
از این طریق بب نتایج بهتری منجر شوند؛ بنابراین موصیب میشود مربیان معلران مربیتبدنی هنگام طراحی
مررینا برنامبهای گموزشی مهار های حرکتی در کودکان ،بب این متغیرهای ر انشناختی موجب یژهای
داشتب باشند
با جود یافتبهای مه جدید ،م د دیتهای متعددی جود دارند کب باید در هنگام مفسیر شواهد
درنظر گرفتب شوند از م د دیتهای رژ هش حاضر میموان فاصلۀ زمانی ک بین گخرین جلسۀ مررین
گزمون یادداری اشاره کرد در مطالعۀ حاضر مد گزمون یادداری  24ساتت درنظر گرفتب شد ،ریهنهاد
میشود برای رفع اثرا موقتی اجرا مانند بیحوصلگی یا خستگی ،این زمان افزایش یابد هرننین در مطالعۀ
حاضر ،فرایندهای مربوط بب یادگیری بر قواتدی کب ببصور گزار کالمی موسط شرکتکنندگان ارائب
میشود ،متکی است برای غلبب بر م د دیتهای شاخص خودگزار دهی کالمی مربوط بب دانش اخباری،
در م قیقا گینده ریهنهاد میشود برای بهبود دقت اندازهگیری دانش اخباری (اتالنی) در طول ترلکرد،
م ققان از مکنیکهای اندازهگیری گنالین مانند ثبت فعالیت الکتر مایوگرافی تضال دست هرننین ابزار
ثبت الکتریکی مغز (الکتر انسفاگرافی )EEG ،برای اندازهگیری فعالسازی ت بی در مناطق م لیلی-کالمی
موان امواج مغزی استفاده شود ما ارمباطا ترلکردی ریوستگی بین این
مغز دیداری فضایی قدر
مناطق مناطق برنامبریزی حرکتی میزان هربستگی با فرایندهای ررداز گگاهانب مهخص شود در
مطالعۀ ریشر  ،معیاری از اضطراب یا فهار درکشده جود ندارد؛ بنابراین در مطالعا گینده میموان از
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 بازررداز گگاهانب رخ نخواهد داد کب،مقیاس درک فهار ررسهنامۀ اضطراب استفاده کرد؛ زیرا بد ن فهار
مرکن است برخی از نتایج مطالعۀ حاضر را بهتر موضیح دهد با موجب بب نتایج م قیق حاضر ریهنهاد میشود
،مطالعا گینده نقش متغیرهای شناختی مانند ظرفیت حافظۀ کاری کارکردهای اجرایی نظیر فراخنای موجب
 سبک شناختی مکانهگری (باال رایین) را بررسی، برنامبریزی بازداری، سازماندهی،سبکهای موجهی
 ابزاری مانند سیست گنالیز،کنند ببنظ میرسد استفاده از اندازهگیریهای تینیمر در رژ هشهای بعدی
 بازنرایی ذهنی میمواند دقت اتتبار ر ایی در نی بیر نی م قیق را افزایش دهدEEG حرکت
 معامل بازررداز گگاهانب با دیگر رر مکلهای یادگیری رنهان از،هرننین ریهنهاد میشود در م قیقا گینده
قبیل یادگیری قیاسی یادگیری کاهش بازخورد بررسی شود

منابع
) مأثیر فهار نظار بر م ری گیری1397(  م، شهبازی،  ع گ، جابریمقدم، ، طهراسبی بر جنی،  م،سلیرانیراد
،)26(7 ارمباط گن با بازررداز یژۀ م ری در رزشکاران ماهر منیس ر ی میز مطالعا ر انشناسی رزشی
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