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 چکیده
نوجوانان خطا بر مهارت پرتاب دارت در پر و خطاتمرينی کم ۀبرنامدو  تأثير بررسی ،پژوهش اين انجام از هدف

 گرديده انتخاب سدسترگيری درصورت نمونهبهآزمودنی  24بدين منظور، . باشدمیهای ذهنی دارای ناتوانیدختر 

از يک هفته قبل  ،آزمونپيشعنوان اجرا به 10ميانگين . گروه تقسيم شدنددو  به آزمونپيشنمرات اساس برو 

 ۀفاصلچهار  را در اکتساب ۀمرحلخطا گروه کمگرفته شد. متر  5/3 ۀدر فاصلها اکتساب از تمام آزمودنی ۀمرحل

و  آزمون يادداری تمرين کردند. معکوسصورت هگروه پرخطا بو  از کمترين به سمت بيشترين فاصله مختلف

نتايج مربوط به خطای متغير و مطلق با استفاده از شد.  انجاماکتساب  ۀساعت بعد از مرحل 48 ،انتقال دوگانه

اکتساب  ۀدر مرحل نشان داد که هايافته. مستقل محاسبه شد tگيری تکراری و آزمون زهتحليل واريانس با اندا

(P=0.001( و يادداری )P=0.002تفاوت معنا ،) همچنين مشخص . ردوجود داگروه دو  بين متغيردر خطای داری

طور هخطا بدر گروه کم (P=0.001)و هم خطای متغير  (P=0.025) مطلقگانه، هم خطای در آزمون انتقال دوشدکه 

عنوان ويژه آزمون انتقال دوگانه بهه، بپژوهشيج نتابراساس کلی  طورهب. باشدمیخطا داری کمتر از گروه پرامعن

از اين  که شودد سودمند بوده و پيشنهاد مینکنهای تمرينی که خطاها را محدود میيک معيار معتبرتر، برنامه

 .رويکرد جهت بهبود دقت، ثبات و همسانی اجرا در افراد دارای اختالل ذهنی استفاده شود

 

 گانهدوانتقال  ،خطاپر ،خطاکم، توان ذهنیکم: کلیدیواژگان 
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 مقدمه
با  افرادکمک به افراد دارای مشکالت شناختی و حرکتی مانند  ،علمی هایپژوهش اهدافاز جمله 

های ذهنی، افراد با مشکالت فلج مغزی، سندروم داون و ديگر اختالت جسمی و ذهنی است ناتوانی

را توسعه  هاهای حرکتی آنمهارت ،امعه از افرادهای مناسب و متفاوت برای اين جبا طرح محیط تا

عنوان ناکارآمدی بهاست که  1ناتوانی ذهنی ،يکی از اختالالت رايج در کودکان .دبخشنو بهبود 

های ذهنی (. افراد دارای ناتوانی1ذهنی، عدم رشد ذهنی يا ناتوانی در يادگیری توصیف شده است )

 هاپژوهش(. 2های جديد دارند )ت پیچیده و يادگیری مهارتمشکالتی در ارتباط با پردازش اطالعا

های حرکتی در مقايسه با افراد عادی از لحاظ رشدی و اجرای مهارت نشان داده است که اين افراد

اند که افراد با اختالالت حرکتی نشان داده پژوهشگرانوجود، اينبا (.3،4های جدی دارند )محدوديت

 (. 6،5سود ببرند )های حرکتی برای بهبود سطح مهارت 2يادگیری بدون خطا توانند ازو شناختی می

استفاده از طرح بنای زير 3ایيادگیری ضمنی و ايجاد دانش رويه ،(8،7) گذشته هایپژوهشاساس بر

و  5مسترز 4بازگماری ۀ. طبق نظريباشدمی های ذهنیدارای ناتوانی افراد يادگیری بدون خطا در

 ،مهارت رساندن خطا باعث يادگیری ضمنیحداقلکردن محیط برای به(، محدود8200) 6مکسول

 کاری است ۀمستقل از حافظشود و حرکتی ديگر جهت تصحیح خطا می راهبردهاینیاز به بدون 

گیرد. يندهای ضمنی سرچشمه میا( در رابطه با فر1992) 7. اين موضوع از ديدگاه تکاملی ربر(9)

شان، قدرت بیشتری نسبت به خاطر قدمت تکاملیيندهای ضمنی بهافراستدالل کرد که  وی

سن و  تأثیر اختاللکمتر تحت ،بنابراين ؛تر هستند( دارنديندهای آشکار )که از نظر تکاملی جديدافر

افراد ناتوان ذهنی احتماالً ، لذا ؛(10) پذيری بین فردی کمتری دارندگیرند و تغییرهوش قرار می

از طرح يادگیری بدون  ،يندهای شناختی پیچیده برای کسب مهارتادون درگیری فرتوانند بمی

. در ارتباط با خطاهای يادگیری حرکتی دارند یرويکرد متفاوت های سنتیديدگاهخطا سود ببرند. 

شود، بازخورد حاصل از آن با وقتی يک خطا ايجاد می ،(1971) 8آدامز ۀبست ۀحلق ۀطبق نظري

قدرت رد ادراکی  تواند باعث افزايشبنابراين می ؛حرکت صحیح تفاوت دارد بازخورد ناشی از

 ،گونه تفاوت بین رد ادراکی گذشته و بازخورد ناشی از حرکتاين، هروجودناصحیح گردد. با
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اساس . همچنین بر(11) شودست که اين موضوع باعث تقويت فردی میا وجود خطاۀ دهندنشان

زيرا  ؛چه صحیح و چه اشتباه مفید هستند، (، تولید و ايجاد حرکات1975) 1اشمیت ۀوارطرح ۀنظري

مورد شرايط شده )اطالعاتی درمیان تمام اجزای ذخیره ۀاساس رابطواره، قانونی است که برطرح

آيد و اين رابطه به همان وجود میاولیه، پارامترها، بازخورد افزوده و پیامدهای حسی حرکت( به

، روايناز ؛(12) مورد حرکات اشتباه نیز صادق استورد حرکات صحیح صحت دارد، درماندازه که در

با توجه و رويکردها اساس اين بر کنند.اشاره می مهارت اکتساب طیخطاها اهمیت  نظريه بهدو  هر

کردن و آزمايش بندیفرمول ،دانش آشکار اولیه، يادگیرنده از نظر شناختی در تدوينلزوم  به

افراد ناتوان  علت شرايط خاصبه ،بنابراين؛ (13) شوددهای مختلف در آغاز يادگیری درگیر میراهبر

ند که يادگیری هست معتقد از پژوهشگران . بعضیترديد وجود دارددر کارايی اين رويکردها ذهنی، 

 شدن هستند( رخ دهدکالمیتواند بدون انباشتگی قوانین و دانش آشکار اولیه )که قابلمی

( فرض کرد که اگر دانش آشکار بتواند از طريق رويکردهای يادگیری 1992. مسترز )(7،8،14،15)

هوشیارانه در دانش زيربنايی مهارت  احتمال کمتری تمرکز اکننده بجراا ؛ لذا،ضمنی به حداقل برسد

یری از کردن يادگیری ضمنی در يادگیرندگان و جلوگدر ابتدا برای فراهم نتیجه،خواهد داشت. در

حرکتی را با يک تکلیف  ۀفظحابايد های اخباری در طول يادگیری حرکتی، دخالت مکانیسم

های تکلیف دوگانه در های احتمالی پروتکل. با توجه به محدوديت(14) درگیر کرد شناختی

 "يادگیری بدون خطا"به نام  را ( يک پروتکل تمرينی ديگر2001اکتساب، مکسول و همکاران )

يادگیری بدون ( توضیح دادند که 2007) 2اصطالح، پولتن و زاخریاين وجود. با(8) دادند پیشنهاد

جلوگیری از ايجاد هرگونه  نهکردن خطاها دارد )مخصوصاً در شروع تمرين( اشاره به حداقل ،خطا

 باعثهای يادگیری حرکتی ضمنی برنامه عنوان يک راهبرد جديد درخطا بهکميادگیری  .(16) خطا

 (17) شودمی 3کاری ۀو حافظ کارهای شناختی پیچیدهوساز مستقل ازهای حرکتی کسب مهارت

 ، با توجه به مطالب باال ورو؛ ازاين(18) در افراد ناتوان ذهنی دچار نقص هستند اين فرايندها که

های یو افراد با ناتوان( 7،8،15،19،20،21)يادگیری بدون خطا در افراد سالم  ۀبرناماثربخشی 

بندی سطوح حرکتی (، کودکان عادی با طبقه6از قبیل افراد آلزايمر ) حرکتی و شناختی خاص

بودن مطالعات مربوط به و نیز معدود (23،5) و مهارت بنیادی درشت در کودکان ناتوان ذهنی( 22)

 به پژوهش ناي های ذهنی،خطا در افراد با ناتوانیويژه يادگیری کمهب ،های يادگیری ضمنیبرنامه

پرداخته ناتوان ذهنی  نوجواناندر  خطابا رويکرد بدون پرتاب دارتبررسی يادگیری مهارت حرکتی 

                                                           
1. Schmidt 
2. Poolton & Zachry 

3. Working memory 
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بارانی و همکاران توسط حسن پژوهشیطی  ،کشور خطا در داخليادگیری کم ۀکارآمدی برنام. است

از لحاظ الگوی  هم ،خطابزرگساالن گروه کمها نشان داد های آنيافته بررسی شده است که( 24)

بهتر از گروه پرخطا عمل کردند.  ،ساختهپژوهشگرحرکت و هم از لحاظ دقت پرتاب در يک تکلیف 

 کارآمدترينمندی آنان ازتوان ذهنی، بهرههای افراد کمشناسايی نیازمندی ،حاضر پژوهشاهمیت 

يادگیری و  میزان یارتقا های حرکتی،ۀ مطلوب در يادگیری مهارتای يادگیری و تعیین شیوهشیوه

  .توان ذهنی استافراد کم ۀخدمت به جامع

 

 پژوهش روش
مقادير گرفتن نظردر هر گروه با در گانکنندتعداد شرکتتجربی است. پژوهش حاضر از نوع نیمه

0.05=α  0.1و=β  اساس              برنیز  و 5/5و حداقل اختالف میانگین  5/4با انحراف معیار

نفر محاسبه شد  11تعداد  گروه مستقل،دو  عیین حجم نمونه برایت =n  فرمول

 ،بنابراين ؛(25) نفر در نظر گرفته شد 12تعداد نمونه در هر گروه  ،دلیل احتمال افت آزمودنیکه به

 . کردندشرکت  پژوهشسال در اين  17تا  16سنی  ۀدختر دارای ناتوانی ذهنی با دامن 24

 از بیشترين به کمترين مقدار هاکردن دادهاز مرتب )پس آزمونی پیشهااساس نمرهبرها آزمودنی

تقسیم  نفر 12با تعداد  خطا و پرخطاگروه تمرينی کمدو  به (صورت تناوبیترتیب زوج و فرد و بهبه

تمام  گرفت.قرار می 75تا  60 ۀدر دامن هاآنهوشی  ۀبهر و بوده پذيرآموزش ،. اين افرادشدند

رفته در اين کارهبا مهارت ب ،همچنین .و مشکل جسمانی خاصی نداشتند هدست بوراستها آزمودنی

  بودند.ن آشناپژوهش 

جايی که قد آنمتر بود. ازيک  ای به قطرپرتاب دارت به مرکز دايره پژوهش،نظر در اين تکلیف مورد

کننده، ف با شرکتجهت تعديل و سازگاری تکلی لذا ؛بود 163تا  155 ۀکنندگان در دامنشرکت

به  خواسته شدکنندگان از شرکتسپس، . داده شدقرار متر سانتی 160 دارت از سطح زمین ۀفاصل

ل اضافی های دارت ضربه بزنند و دستورالعمپیکانک توسطهای معین با فاصله یاهداف مشخص

اکتساب و  ۀکوشش در مرحل 120کوشش ) 150هر آزمودنی  درنهايت،ها داده نشد. ديگری به آن

 ( انجام دادند.دوگانه آزمون، يادداری و انتقالپیش يک از مراحلکوشش برای هر 10

اين هدف از آزمون گرفته شد. پیش گروهدو  یهاآزمودنی يک هفته قبل از شروع تمرين، از

 ۀصفحاز  متر 5/3 ۀدر فاصل دبايها . آزمودنیبود پژوهشبررسی تفاوت اجرا در ابتدای  ،آزمونپیش

اجرا  10زد. میانگین انک ضربه میو از اين فاصله به سمت هدف توسط پیک ندگرفتقرار می دارت

 شد.  آزمون در نظر گرفته میعنوان پیشبرای هر فرد به
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 ۀگانه بود. در مرحلادداری همراه با انتقال تکلیف دواکتساب و ي مراحلشامل  پژوهشسپس، 

اهداف ضربه به متر سه  و 5/2، 2، 5/1 فواصل مختلف شاملدر  خواسته شدها از آزمودنیاکتساب 

-ترين فاصله شروع خطا از کمها در گروه کمين کوششکوشش بود که ا 30شامل  فاصلهبزنند. هر 

خطا، تکلیف که گروه پر صورتیدر. متر(سه  متر به 5/1)از  گرديدفواصل بیشتر می ،تدريجو به هشد

سه  به فاصلههر داد. انجام می متر( 5/1متر به سه  فاصله )از کمترين له به سمترا از بیشترين فاص

-ها تقسیم میازات و جلوگیری از خستگی آزمودنیگیری امتیکوششی جهت اندازه 10بلوک فرعی 

شده، تعیین ۀکوشش در فاصل 30پس از  های فرعی يک دقیقه بود.شد که زمان استراحت بین بلوک

نسبتاً  ۀکه در يک فاصل دلیل اينآزمون يادداری به پرداخت.بعدی می ۀآزمودنی به تمرين فاصل

خطا نزديک به گرفته شد و اين فاصله در گروه کممتر(  5/3تر از مراحل اکتساب از هدف )سخت

 بعد از انجام زمودنیآساعت بعد ارزيابی شد.  48يادداری در  ،بنابراين؛ شده بودتمرين ۀآخرين فاصل

دارت قرار  ۀمتر از صفح 5/3 ۀفاصل در ،آزمونمانند پیش کردنهای گرموان کوششعنکوشش بهسه 

شد. عنوان يادداری در نظر گرفته میکوشش به 10کرد. میانگین کوشش را اجرا می 10گرفت و می

 دقیقه استراحت از يادداری انجام شد. در انتقال 10بعد از  ،نیز در همان روز دوگانه آزمون انتقال

کوشش محاسبه  10کرد که میانگین اين یپرتاب اجرا م 10متر از هدف،  5/3 ۀفاصل در، فرد انهدوگ

، تعداد صداهايی اصلی زمان با اجرای تکلیفهم دباينیز يادگیرنده دوگانه برای آزمون انتقال شد. می

 انويه(.)تکلیف ث را بشمارد شدگروه پخش میدو  های ثابت برای هرکه از يک گوشی با فرکانس

درک میزان  جهت لذا ؛ها تمرين شداکتساب توسط آزمودنی ۀجايی که فواصل مختلف در مرحلآناز

 ۀيعنی فاصل ؛اکتساب ۀشده در مرحلمتفاوت و البته نزديک به فواصل تمرين ۀيادگیری، يک فاصل

 گروه يکسان بود. دو  ها در نظر گرفته شد که برای هرمتر در آزمون 5/3

با استفاده از میزان انحراف ضربه  ، يادداری و انتقال دوگانهطول اکتسابآزمون در پیشدر اجرا دقت 

 . گرديدو متغیر استفاده  مطلقاز هدف بررسی شد. برای اين منظور از خطای 

 ،پراکندگی ،های مرکزیشاخص ۀها، محاسببندی و تنظیم دادهمنظور طبقهاز آمار توصیفی به

کلوموگروف  هایآزمون گرديد. در آمار استنباطی از ها استفادهکیک گروهترسیم نمودارها و تف

 و از هاآزمون لون برای بررسی همگنی واريانس ها،بودن توزيع دادهبررسی طبیعیاسمیرنف جهت 

. تحلیل شداستفاده  دوگانه و آزمون انتقال يادداریآزمون، پیش ۀمنظور مقايسمستقل به تیآزمون 

آماری در  داریامعن. سطح کار رفتبهها در مراحل اکتساب گروهنیز یری تکراری گندازهواريانس با ا

 اس.پی.اس.اسافزار نرم ۀوسیلهشده بآوریاطالعات جمعدر نظر گرفته شد.  05/0ها تمام آزمون
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ه استفاد اکسلافزار برای ترسیم نمودار از نرمو  مورد تجزيه و تحلیل آماری قرار گرفت 181 ۀنسخ

 شد.

 

 نتایج
دو  سال شرکت داشتند که در 17تا  16سنی  ۀدختر دارای ناتوانی ذهنی با دامن 24 ،در اين مطالعه

میانگین  1جدول. گرفتآزمودنی قرار  12در هر گروه  ؛ لذا،خطا و پرخطا تقسیم شدندگروه کم

به  ،دهد. در ادامهگروه در مراحل مختلف نشان میدو  خطای متغیر و مطلق در پرتاب دارت را برای

 . شودپرداخته میگروه در صورت وجود دو  دادن اختالف درنشانمنظور بررسی آمار استنباطی به

 
خطا و پرخطا: خطای مطلق گروه کمدو  توصيف آماری عملکرد پرتاب در مراحل مختلف در ـ1جدول

 )ميانگين خطای شعاعی( و تغييرپذيری )خطای متغير(

 خطای مطلق خطای متغير نوع خطا

 پرخطا کم خطا پرخطا کم خطا گروه

 پیش آزمون
89/1±28/21 

*3/5 

02/2±50/20 

0/7 

23/2±85/24 

2/7 

47/2±33/25 

5/7 

 بلوک اول
10/2±92/5 

7/6 

32/3±51/17 

1/7 

11/3±10/10 

4/10 

94/6±39/20 

3/18 

 بلوک دوم
00/3±68/7 

1/10 

94/2±65/14 

4/8 

97/2±28/12 

7/9 

48/4±98/17 

4/10 

 بلوک سوم
85/2±39/8 

7/8 

86/2±94/12 

0/8 

50/3±32/14 

0/11 

90/3±10/15 

0/14 

 بلوک چهارم
00/4±20/10 

5/13 

14/2±53/10 

3/10 

86/2±88/16 

9/9 

15/5±10/12 

4/26 

 يادداری
15/3±63/11 

6/11 

08/2±51/15 

6/6 

94/1±48/17 

5/6 

86/3±47/18 

2/13 

 انتقال دو گانه
51/3±04/12 

1/13 

16/2±87/19 

4/7 

02/2±25/18 

0/7 

30/4±55/21 

2/14 

 عدد اول مربوط به میانگین همراه انحراف معیار و عدد دوم دامنه تغییرات است.* 

 

                                                           
1. SPSS 18 
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 سوی هدفبهخطا کمگروه دارت در پرتاب خطای متغیر  اتنمر، آزمونپیشدر مرحله 

بود. ( 50/20±02/2) پرتاب دارت در گروه پر خطاخطای متغیر باالتر از نمرات  (89/1±28/21)

 .(341.0P= ،974.0=22t) داری را نشان نداداروه تفاوت معنگدو  مستقل در تیآزمون  ،وجوداينبا

 نشان ندادروه گدو  بینداری را تفاوت معنا نیز مطلقمستقل در نمرات خطای  تیآزمون  ،همچنین

(620.0P= ،503.0=22t). يکسان  (در ابتدا)جرای تکلیف ها در اگروه که دهدنتايج تحلیل نشان می

   د.نباشمی

و ( 234.0P= ،719.0=5Mauchly's Wدر خطای متغیر ) 1موخلیآزمون کرويت ، اکتساب ۀمرحلدر 

خوانی ماتريس کواريانس دار نبود و همامعن( 169.0P= ،844.0=5Mauchly's Wخطای مطلق )

  شود.تريس همانی پذيرفته مینرمال با يک ما ۀشدتبديل ۀخطای مربوط به متغیرهای وابست

خطا و تمرينی کم ۀبرنامدو  ای متغیر بابا اندازه های تکراری در نمرات خطتحلیل واريانس نتايج 

اثر دهد که نشان می جدولاين نشان داده شده است.  2جدولبلوک تمرينی در چهار  خطا وپر

 ،تعامل بین بلوک و گروه ؛ اما(143.0P= ،874.1=3,66F)دارد نوجود های تمرينی داری در بلوکامعن

. اين موضوع با توجه به میانگین (001.0P= ،445.30=3,66F)دهد داری را نشان میاتفاوت معن

خطا با افزايش فاصله از هدف در ها در گروه کمدهد که آزمودنینشان می 1شکلو  خطاهای متغیر

از هدف در بلوک  خطا با کاهش فاصلهروه پردر گاند. را تجربه کردههر بلوک، خطای متغیر بیشتری 

ها در تحلیل ،همچنین کاسته شده است.خطای متغیر از میزان های بعدی، اول به سمت بلوک

، P=0.001)وجود دارد گروه دو  بینداری در مرحلۀ اکتساب، تفاوت معنادهند که نشان می 2جدول

418.37=1,22F) .خطا انگین خطای متغیر در گروه کممیاکتساب،  ۀدر مرحل ،ديگرعبارتبه

 (90/13±35/2)خطا ز میانگین خطای متغیر در گروه پرکمتر اداری اطور معنبه( 33/2±06/8)

  . باشدمی

چهار  خطا وخطا و پرتمرينی کم ۀبرنامدو  باهای تکراری با اندازهنتايج تحلیل واريانس  2جدول

طور که در همان. دهدنشان میمطلق در مرحلۀ اکتساب در ارتباط با نمرات خطای را  بلوک تمرينی

 وجود،اينبا. (740.0P= ،419.0=3,66F)در بلوک وجود ندارد  داریامعناثر  توان ديد،می 2جدول

ن موضوع . اي(001.0P= ،916.33=3,66F)دهد را نشان می داریامعنتفاوت  ،تعامل بین بلوک و گروه

خطا با افزايش ها در گروه کمدهد که آزمودنینشان می 2شکلو  با توجه به میانگین خطای مطلق

که گروه حالیدر .اندداشتهدقت کمتر  ،نتیجهو در بیشتر خطای مطلقفاصله از هدف در هر بلوک، 

و  کمتر خطای مطلقهای بعدی، سمت بلوکاز هدف در بلوک اول به خطا با کاهش فاصلهپر

                                                           
1.  Mauchly 
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 ،که با تغییر فاصلهچرا ؛آور نیستتعجب موضوع اين درحقیقت، .اندداشته دقت بیشتری ،نتیجهدر

 بین تفاوت معناداری که دهندنشان می 2جدولها در تحلیل ،همچنینکند. میزان دقت تغییر می

، اکتساب ۀمرحل دربنابراين  ؛(055.0P= ،120.4=1,22F) شوددر مرحلۀ اکتساب مشاهده نمیگروه دو 

در اين . وجود ندارداز لحاظ آماری گروه تفاوتی دو  بین ،هابلوک درت در ارتباط با میانگین دق

در  خطای مطلقکمتر از میانگین  (40/13±25/2)خطا در گروه کم خطای مطلق، میانگین مرحله

    . باشدمی (38/16±58/4)خطا گروه پر
 

اعی( و تغييرپذيری های تمرينی: خطای مطلق )ميانگين خطای شعتحليل واريانس گروه نتايج -2جدول

 )خطای متغير(

 منابع خطا
 ۀدرج

 آزادی

 خطای متغير خطای مطلق

F  داریاسطح معن F  داریاسطح معن 

 143/0 874/1 740/0 419/0 3و 66 جلسات تمرين

 001/0 418/37 055/0 120/4 1و 22 گروه تمرينی

 001/0 445/30 001/0 916/33 3و 66 مرحله *گروه

 

خطا برای پرتاب دارت در خطا و کمگروه پردو  مستقل برای عملکرد تیآزمون ، ریياددادر مرحله 

نشان  جدولاين طور که نشان داده شده است. همان 3جدولدر  خطای مطلقمیزان خطای متغیر و 

مشاهده گروه از لحاظ خطای متغیر دو  در اجرایداری در مرحلۀ يادداری، تفاوت معنا ،دهدمی

خطا های گروه کمای متغیر در آزمودنیمیانگین خط، اين مرحلهدر . (020.0P= ،560.3=22t) شودمی

خطا کننده در گروه پرهای شرکتز میانگین خطای متغیر در آزمودنیکمتر ا( 15/3±63/11)

 . باشدمی( 08/2±51/15)

داری اتفاوت معنمستقل نشان داد که  تی(، آزمون 3جدولدر يادداری ) خطای مطلقبا توجه به 

 ۀگروه از لحاظ آماری در مرحلدو  دقت ،بنابراين ؛(433.0P= ،799.0=22t)گروه وجود ندارد دو  میان

( 48/17±94/1)خطا های گروه کمآزمودنی خطای مطلق. میانگین ردندا داریامعنيادداری تفاوت 

طور که نهما اما ؛باشدمی( 47/18±86/3)خطا های گروه پردر آزمودنی خطای مطلقکمتر از 

 . نیستدار اتحلیل نشان داد، اين تفاوت معن

انتقال تکلیف دوگانه  ۀمستقل در مرحل tبا توجه به خطای متغیر، آزمون ، گانهانتقال دودر مرحله 

میانگین همچنین، . (001.0P= ،585.6=22t) ردداگروه وجود دو  میان داریتفاوت معنا نشان داد که

 خطامیانگین گروه پر( کمتر از 04/12±51/3)دوگانه  لانتقا ۀخطا در مرحلگروه کم

 . باشدمی (16/2±87/19)
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در  داری، تفاوت معناخطا و پرخطاگروه کمدو  که در اجرایمستقل نشان داد  تیآزمون  اين،برعالوه

خطا میانگین گروه کمدرضمن، . (025.0P= ،404.2=22t) شودمشاهده می ارتباط با خطای مطلق

مستقل تی  آزموندو  . هرباشدمی( 55/21±30/4)کمتر از میانگین گروه پرخطا ( 02/2±25/18)

 صورتیدر. گانه با ثبات باقی ماندخطا تحت شرايط تکلیف دواجرای گروه تمرينی کمند که نشان داد

 خطا تحت اين شرايط تخريب شد. که اجرای گروه پر
 

 تغييرپذيری و( شعاعی خطای ميانگين) مطلق خطای: یتمرين هایگروه مستقلتی  تحليل نتايج ـ3جدول

 (متغير خطای)
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 های تمرينی در خطای متغيرـ نمايش چگونگی عملکرد و پيشرفت گروه1شکل

 آزادی ۀدرج آزمون ۀمرحل
 خطای متغير خطای مطلق

 داریاسطح معن شدهمحاسبهتی  داریاسطح معن شدهمحاسبهتی 

 002/0 560/3 433/0 799/0 22 يادداری

 001/0 585/6 025/0 404/2 22 دوگانه انتقال



 4139 ، پاييز21رفتار حرکتی شماره                                                                                                         120

0

4

8

12

16

20

24

28
ی 

اع
شع

ی 
طا

 خ
ن

گي
يان

م
(

تر
ی م

انت
س

)

گروه کم خطا

گروه پر خطا

 
 خطای مطلق(های تمرينی در ميانگين خطای شعاعی )ـ نمايش چگونگی عملکرد و پيشرفت گروه2شکل

 

 گیری و نتیجه بحث
دچار های پردازش اطالعات پیچیده های شناختی و قابلیتاز لحاظ توانايی ،دارای ناتوانی ذهنی افراد

های حرکتی که بر دانش آشکار اولیه های سنتی برای يادگیری مهارتديدگاه ،بنابراين ؛نقص هستند

رسد نظر میبهد. نکارساز باش افرادتوانند در اين گروه از کنند نمیمهارت تأکید میدر ابتدای کسب 

در  منظور کاهش وابستگی به فرايندهای شناختی در يادگیریضمنی به های يادگیریطرح برنامه

بررسی استفاده از  ،حاضر پژوهشهدف از  ،راستاهمین. در(17) ناتوان ذهنی مفید باشد نوجوانان

  . باشدمیناتوان ذهنی  نوجوانانيادگیری حرکتی ضمنی برای يادگیری پرتاب دارت در  ۀيک برنام

هم برای خطای متغیر و هم برای خطای  ،اکتساب ۀمرحله در مرحلتعامل گروه ـ  نتايج نشان داد که

گروه در يادگیری پیشرفت دو  هرکه دهد اين موضوع نشان می .استدار اگروه معندو  مطلق در

وجود گروه دو  بینداری اتفاوت معن ،اکتساب ۀمرحل درکه در خطای مطلق  حالیدرد. انداشته

داری اتفاوت معن ،يادداری ۀدر مرحلهمچنین دار بود. ادر خطای متغیر معنتفاوت  ،لحااينبا .نداشت

گروه دو  خطای متغیر بینتفاوت معناداری در اما ؛ مشاهده نشدگروه دو  بیندر خطای مطلق 

، تفاوت م برای خطای متغیر و هم برای خطای مطلقنیز هدوگانه . در آزمون انتقال گزارش گرديد

   گروه گزارش شد.دو  بین داریمعنی

میزان خطای  ،نتیجهاند و دراکتساب پیشرفت کرده ۀروه در مرحلگدو  نشان داد کهتعامل نتايج 

اين پیشرفت . ه استدقت حرکت افزايش يافت ،يعنی ؛مطلق و خطای متغیر کاهش پیدا کرده است
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اين، اين يافته با برعالوه .باشدمی خوان( هم23) 1های کاپیو و همکاراندر دقت حرکت با يافته

مکسول و ای در بیماران آلزايمر، ( در زمان واکنش زنجیره6های مطالعات اشمیت و همکاران )يافته

 ،چهاگر. سو استهمدر پرتاب باالی دست  (5،23)کاپیو و همکاران  و گلف ۀ( در ضرب22همکاران )

 ،وجوداينيافت نشد، بادر خطای مطلق  گروهدو  بینتفاوت معناداری در طول اکتساب و يادداری 

بین  تساب و هم در يادداریهم در اک ،در میزان خطای متغیرداری تفاوت معنانتايج نشان داد که 

 ۀمبنی بر مزيت بیشتر برنام گذشته هایپژوهشهای وجود دارد و اين موضوع از يافته هاگروه

 . (8،19) کندخطا برای يادگیری حمايت میکمتمرينی 

)آزمون شناختی  ۀزمان يک تکلیف ثانوييک آزمون پرتاب دارت با اجرای هم ،حاضر پژوهشدر 

خطا های کمعملکرد گروه ،دهدنشان می طور که نتايجها گرفته شد. هماننیز از گروه( دوگانه انتقال

هنی در گروه ناتوان ذ نوجوانانحالی که در .شناختی مختل نشد ۀزمان تکلیف ثانويبا اجرای هم

با  هااين يافتهو عملکردشان تضعیف شد.  گانه قرار گرفتندتأثیر تکلیف دوتحت ،خطاتمرينی پر

سی رشد بررحالدر کودکانخطا را در بزرگساالن و های يادگیری حرکتی کممطالعات قبلی که طرح

يکی از  ،تقال دوگانهمون انتفاوت عملکرد در آز .(5،8،20،22،23)باشد راستا میهمکرده بودند 

دهد که يادگیرنده اين موضوع نشان می ،واقعدر .رودشمار میخطا بههای مهم يادگیری کمويژگی

 ۀخطا نسبت به برنامتمرينی کم ۀبا برنام (20) و فیزيولوژيکی( 19)شناختی تحت شرايط فشار روان

کنند که استنباط می پژوهشگران. خواهد داشت یترثباتبا اجرایبرد و خطا سود بیشتری میپر

-باعث اين مزيت می کمتر برای اجرای حرکت ۀای از مهارت حرکتی با سطح هوشیارانرويه ۀحافظ

 . (9) شود

زمانی  ۀرغم وقفعلی) خطاهای کمبزرگتر در گروه ۀسمت فاصلسازگاری بهتر برای پرتاب دارت به

خطا و پرخطا های کمتفاوت بین گروه دراند تومی (آزمونتمرين و پس ۀبین آخرين جلس ساعت 48

از يک گذشته  هایپژوهش ۀاساس استفادبر اين،وجودآزمون سهیم باشد. بادر پس در اختالف نمرات

تصادفی تمرينی شبه ۀخطا و برنامتمرينی پر ۀفاوت واضحی بین برنام(، ت19تصادفی )گروه شبه

 حالیدر ؛کردهای مختلف تغییر میکلیف در بلوکشواری تد ،اخیر ۀ(. در برنام8دريافت نشده است )

 های تمرينی در هر بلوک يکسان بود. که کوشش

(. محیط 8،17کند )ضمنی را ارائه می یهايويژگی ،که يادگیری بدون خطا اندبیان کرده پژوهشگران

؛ شودتعديل می اد اشتباهات يادگیرندهرساندن تعدحداقلتمرين در يادگیری بدون خطا برای به

-زيربنايی عملکرد را به حداقل می مقدار توجه مختص به پردازش آشکار قوانین و فرضیات ،بنابراين

                                                           
1. Capio  
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. گرددباعث عدم وابستگی به پردازش هشیار برای شناسايی و حذف خطاها می همچنین،رساند. 

های محدودی از مه به مکانیسوابستبه مقدار توجه کمی داشته و يادگیری ضمنی ممکن است نیاز 

 کاری باشد.  ۀتوجه و حافظ

کنند(، عداد زيادی از خطاها را تجربه میکنندگان تخطا )که در آن شرکتپردر مقايسه با يادگیری 

های دهد و نقصجرا را در طول يادداری افزايش میخطا، اکماند که يادگیری نشان داده هاپژوهش

ها برمبنای يافته . همچنین،(20) دهدزمان کاهش میهم را شناختی طی انجام يک تکلیف اجرا

هايی که شوند نسبت به مهارتطور ضمنی ياد گرفته میههايی که بمهارتمشخص شده است 

يک  بنابراين، وقتی ؛زمان کمتری دارندشوند، نیاز به کنترل توجه همطور آشکار ياد گرفته میهب

از منابع  نیز و کنداجرا میآن را يندهای ضمنی ااده از فرتفبا اس کرده وکننده مهارتی را کسب اجرا

 ،(14برد )کار میهاضافی بو اين منابع را برای پردازش نیازهای محیطی  بردهسود  1شناختی ذخیره

  نظر شود. بهيند يادگیری حرکتی پديدار میافر عنوان کارکردی از مهارت طیکنترل خودکار به

حتی طی  ،کارگیری حداقل کنترل توجههگیری ضمنی امکان دارد با برسد با استفاده از يادمی

با کاهش  . نتايج بیانگر اين هستند کهها را اجرا کرديند يادگیری حرکتی، مهارتافر ۀلیمراحل او

های پردازش شناختی طی اجرای مهارتيادگیری، بار  ۀتعداد خطاهای تمرين در مراحل اولی

 ۀواسطهکمتر مستعد تخريب ب ،شدهکسب هایمهارت طوری کهبه .کندحرکتی کاهش پیدا می

حال، از ديدگاه تکاملی ربر در ارتباط با يادگیری ضمنی هر(. به5تکالیف شناختی ثانويه هستند )

بنابراين، ديدگاه  ؛گیردتأثیر سن يا هوش قرار نمیتحت یجهتوطور قابله(، اين نوع از يادگیری ب10)

ناشی از يادگیری ضمنی در يادگیرندگان  ۀشدهای مشاهدهفتهدهد که چرا ياتکاملی توضیح می

 کند. حاضر صدق می پژوهشبزرگسال برای نوجوانان با ناتوانی ذهنی در 

اصول رشد حرکتی را  ،تعامل بین ساختارهای درونی و محیطی ،های پويااز ديدگاه سیستم

های سازگاری محدوديت ۀنتیج ،ثبات حرکتیاالگوهای ب ۀ(. توسع26دهند )تأثیر قرار میتحت

های رساندن خطاهای تمرين، محدوديتحداقلبنابراين ممکن است هنگام به ؛(27) باشدمیمحیطی 

 شوند.  ثباتی باعث تسهیل الگوهای حرکتی با و اشته باشندسازگاری بیشتری دمحیطی 

تواند هنی میناتوان ذ افرادخطا در مبخشی يادگیری کتی محتمل در اثرشناخيکی از عوامل روان

به قضاوت  ،خطا باشد. موفقیت در اکتساب مهارتتر در اين گروه نسبت به گروه پرخودکارآمدی باال

منجر به تقويت اجرا در کسب  ،نتیجه( و در28کند )شان کمک میهایتوانايی درمورد افراد ۀاولی

 افراد دارایخطا در طرح يادگیری کم ۀی در زمینات بعدشود. مطالعشده میگرفتههای يادمهارت

                                                           
1. spare 
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حاضر و  پژوهشبا توجه به نتايج  ،بنابراين ؛نظر داشته باشنداين مورد را مدذهنی بايد  یناتوان

در  نوجوانانافزايش مشارکت اين  ۀواسطهبخطا، ايش عوامل انگیزشی در يادگیری کماحتمال افز

 . خواهند داشتتری ها، زندگی فعالمشارکت اجتماعی آن بهبود ،نتیجههای جسمانی و درفعالیت

يادگیرنده ممکن است دارای دو  ،اگرچه .تواند مهم باشدت بین خطای مطلق و خطای متغیر میتفاو

پذيری کمتری در ای که تغییرتوان اظهار داشت يادگیرندهمی ،خطای مطلق يکسانی در اجرا باشند

اکتساب و يادداری  ۀحاضر در مرحل پژوهشطور که نتايج همان. اجرا دارد عملکردش بهتر است

عدم  تری برای اجرای حرکت است.ثباتالگوی حرکتی با ۀدهندپذيری کمتر نشانتغییر، نشان دادند

مندی آزمودنی طی مراحل اکتساب، هروانی و میزان عالق بودن شرايطاز يکسان پژوهشگراطمینان 

 هایپژوهشوجود، اينباباشد. می پژوهشهای محدوديتاز  ،ل دوگانهمون، يادداری و انتقاآزپیش

خطا را با توجه به خطای مطلق و خطای متغیر نشان الزم است تا سودمندی يادگیری کم یبیشتر

ها که به تمرين متغیر با های بیشتر از جمله گروهی از آزمودنیگروه کردنلحاظبا  ،دهد. همچنین

گرفتن جلسات و فواصل بیشتری از تمرين در تکالیف ديگر روی نظرزند و با درتصادفی بپرداترتیب 

اين نتايج کمک کرد.  ۀتوان به بسط و توسعهای حرکتی و شناختی خاص میافراد دارای ناتوانی

  هدف را نیز بررسی کرد. ۀتوان تغییر اندازمی ،بر فاصله از هدفعالوههمچنین 

خطا ظرفیت توجهی و نیاز شناختی گروه کم که دهدهش نشان مینتايج اين پژو ،کلیطوربه 

يادگیری از طريق تمرين توان نتیجه گرفت که می ،بنابراين ؛اندکمتری را در هنگام اجرا داشته

تر بوده و ثبات بیشتری را در کارآمد ،زمان با تکالیف شناختی ديگردر شرايط انجام همخطا کم

 اند.جربه کردهاجرای تکلیف پرتاب دارت ت

حیطه يادگیری حرکتی سعی دارد تا رويکردها و روشهای مناسب را به منظور افزايش  :پيام مقاله

سطح يادگیری و دوباره يادگیری در افراد سالم و افزايش سطح توانايی اجرای حرکات در افراد دارای 

ق حاضر نشان داده مشکالت جسمی و ذهنی بفهمد و در مداخالت تمرينی به کار ببرد. در تحقی

شد، استفاده از رويکرد کم خطا به عنوان يک روش تسهیل سازی در شروع تمرين باعث بهبود 

يادگیری حرکتی در افراد با مشکالت ذهنی می شود و نوعی از يادگیری حرکتی ضمنی کسب می 

 شود که تا حدودی مستقل از سازوکارهای شناختی پیچیده و حافظه کاری است.  

 قدردانی تشکر و 
شهرستان  دريغ مسئوالن و معلمان محترم هنرستان همیاران صالحاز مساعدت بیبدين وسیله 

تشکر و قدردانی های آنان کننده در اين پژوهش و خانوادهتمامی کودکان شرکت و نیز مشهد

 .گرددمی
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Abstract 
The aim of this study was to examine the effect of errorless and error full practice 

programs on dart throwing skill in girl adolescents with intellectual disabilities. 24 subjects 

with a convenience sampling selected and randomly divided into two groups based on the 

pre-test. One week prior to the acquisition phase of the experiment, average of ten pretest 

trials at a distance of 3.5 m was taken. Four different intervals during the acquisition phase 

was practiced that errorless group performed from the least to the greatest distance and 

error full group in reverse order. The retention and Dual transfer tests were completed 48 h 

after the acquisition. Performance was scored by absolute error and variable error. Data 

was analyzed with ANOVA with repeated measures and independent t-test. According to 

the error variable, significant differences were found between the two groups in the 

acquisition (P=0.001) and retention stage (P=0.002). In dual transfer test, both the absolute 

error (P=0.025) and the variable error (P=0.001) in errorless group were lower than error 

full group significantly. Overall, based on the results, especially the dual transfer test as a 

measure of more valid, practice programs in which errors are restricted are useful and this 

approach to improve the accuracy, stability and consistency of performance in individuals 

with intellectual disabilities is suggested. 
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