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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،مقايسۀ اثر يادگیری قیاسی ،آشکار و ترکیبی بر اکتساب ،يادداری و انتقال مهارت پرتاب آزاد
بسکتبال بود .بدينمنظور 14 ،دانشآموز دختر 51ـ 51سال بهصورت تصادفی انتخاب شدند و براساس نمرات آزمون
بارفیکس اصالحشده به چهار گروه همگن  56نفره تقسیم گرديدند و بهشکل تصادفی ،تحت شرايط تمرينی مختلف
(قیاسی ،آشکار ،آشکار ـ قیاسی و قیاسی ـ آشکار) قرار گرفتند .شرکتکنندگان پس از دو جلسه آشنايی با مهارتهای
پايۀ رشتۀ بسکتبال و پیشآزمون ،چهار روز به تمرين پرتاب آزاد بسکتبال پرداختند .عالوهبراين ،به آزمودنیهای گروه
آشکار برگهای حاوی هشت دستورالعمل ارائه گشت و به گروه قیاسی ،دستورالعمل قیاسی "چوب عصا" داده شد .دو
گروه ديگر (گروه قیاسی ـ آشکار و آشکار ـ قیاسی) نیز بهصورت ترکیبی به تمرين مهارت موردنظر پرداختند .پس از
مرحلۀ اکتساب ،آزمون اکتساب انجام شد و يک هفته بعد ،آزمون يادداری ،انتقال و پروتکل کالمی بهعمل آمد .همچنین،
بهمنظور تحلیل دقت پرتاب در مراحل اکتساب از تحلیل واريانس مختلط (( )1*1گروه*روز) استفاده شد ،در مراحل
آزمون ،تحلیل واريانس مختلط (( )1*1گروه*آزمون) بهکار رفت و برای تعیین محل معناداری بین گروهها ،آزمون تعقیبی
توکی در سطح معناداری  P≥0.05مورداستفاده قرار گرفت .نتايج نشان میدهد که در مراحل مختلف يادگیری ،بین گروه
قیاسی با گروه آشکار و گروه های ترکیبی و نیز بین گروه قیاسی ـ آشکار و آشکار ـ قیاسی تفاوت معناداری وجود دارد
()P≥0.05؛ بنابراين ،میتوان نتیجه گرفت که استفاده از قیاس چوب عصا و روش تمرينی قیاسی ـ آشکار به يادگیری
بهتر پرتاب آزاد بسکتبال منجر میشود.
واژگان کلیدی :يادگیری آشکار ،يادگیری قیاسی ،پرتاب آزاد بسکتبال
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مقدمه
آموزش مهارتهای حرکتی به ورزشکاران ،همواره اصلیترین کار مربیان و معلمان ورزش و تربیتبدنی
بوده و مطالعات در حیطۀ یادگیری حرکتی ،همواره بهدنبال کشف روشهای بهتر برای کمک به
یادگیری مهارتها بوده است .در آموزش مهارتهای حرکتی ،بهطور مرسوم اطالعات مربوط به اجرای
حرکت بهصورت آشکار و از طریق نمایش ،تصویرسازی ،بازخورد و راهنمایی کالمی به اجراکننده
(یادگیری آشکار )1ارائه میگردد ( .)1وجود دستورالعمل مرحله به مرحله طی یادگیری آشکار موجب
میشود که یادگیرنده ،مجموعهای از دانش اخباری درمورد مهارت درحال یادگیری را جمعآوری کرده
و براساس همین دانش ،مهارت را آموخته و اجرا کند؛ مانند زمانیکه یک فرد مبتدی هنگام اجرای
سرویس بدمینتون ،مراحل حرکت دست و پرتاب توپ را برای خود مرور میکند ( .)2برهمیناساس،
برخی از پژوهشگران معتقد هستند که پردازش دانش آشکار در حافظۀ کاری و انباشت دانش اخباری
در مراحل اولیۀ یادگیری ،بخشی مهم و ضروری در عملکرد و یادگیری حرکتی محسوب میگردد (.)3
درمقابل ،برخی از پژوهشگران بر این باور هستند که نداشتن دانش آشکار دربارۀ اصول مکانیکی
زیربنایی حرکت ،به یادگیری آسیب نمیرساند و حتی تحت فشار روانشناختی ،عملکرد را بهبود
میبخشد ( .)4براساس نظریۀ بازپردازش آگاهانۀ مسترز ،)1992( 2یکی از دالیل افت عملکرد تحت
فشار روانشناختی این است که دانش آشکار مرتبط با حرکت ،بازپردازش خودآگاه میشود و این امر
منجر به اختالل در کنترل خودکار حرکت میشود ( .)5عالوهبراین ،این باور وجود دارد که دانش
آشکار مربوط به مکانیک حرکت ممکن است با اجرای مهارت حرکتی تداخل پیدا کند .این جریان از
طریق رقابت در منابع شناختی دردسترس برای اجرای مهارت و یا از طریق کشاندن پردازش خودکار
به سطوح آگاهانه صورت گیرد ( .)6برایناساس ،برخی از پژوهشگران اظهار داشتهاند که فرایندهای
پنهان ،اساس و پایۀ عملکرد ماهرانه را تشکیل میدهند ( .)7یادگیری پنهان ،3کسب دانشی مستقل
از تالشهای هشیارانه برای یادگیری میباشد که در غیاب دانش آشکار درمورد اینکه چه چیزهایی
کسب شده است ،صورت میگیرد .برخالف یادگیری آشکار که شامل دستورالعمل مرحله به مرحلۀ
مهارت میباشد ،در یادگیری پنهان ،فرد بدون آگاهی از قواعد موجود و بدون دریافت دستورالعمل در
فرایند یادگیری درگیر میشود (.)8
پژوهشهای بسیاری مزایای یادگیری پنهان را نسبت به یادگیری آشکار برشمردهاند که از آن جمله
میتوان به عدم وابستگی به حافظۀ کاری ،سن و ضریب هوشی ( ،)9پردازش دانش در سطح ناهشیار
1. Explicit Learning
2. Masters
3. Implicit Learning
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و عدم بیان شفاهی دانش کسبشده به آسانی ( ،)3تمایل به تثبیت اجرا تحت فشار ،خستگی
فیزیولوژیک تحت شرایط دشواری باال ( )11و مطالبات توجهی کمتر ( )11اشاره کرد .عالوهبراین،
پژوهشگران از اشکال و تکنیکهای مختلف یادگیری پنهان مانند موقعیتهای زنجیرهای ،یادگیری
مهارت همراه با تکلیف ثانویۀ همزمان ،یادگیری بدون ارائۀ بازخورد حاصل از نتیجه ،یادگیری کمخطا1
و اکتشافی و نیز یادگیری اکتشافی هدایتشده ( )12در پژوهشهای خود استفاده کردهاند ،اما از میان
اشکال یادگیری پنهان ،آنچه در محیط خارج از آزمایشگاه نیز کاربرد داشته و در دنیای ورزش و
زمینههای یادگیری حرکتی قابلاجرا میباشد ،تکنیک یادگیری قیاسی 2است (.)13
در یادگیری قیاسی ،دستورالعمل آشکار و مفصل دربارۀ تکنیک درست بهوسیلۀ قیاس جایگزین شده
است .قیاس بهعنوان "استعارۀ بیومکانیکی "3عمل میکند که در آن دینامیک حرکتی بنیادی که
زیربنای تکنیک کارآمد است را توصیف کرده و ساختار قانون پیچیدۀ مهارت درحالحرکت را
دردسترس او قرار نمیدهد ( .)14مسترز ( )2111عنوان میکند که قیاس ،چیزی بیشتر از "قوانین
خوب" است .او اظهار داشت که قیاسها ،شماری از اجزای تکلیف را دربردارند ( .)15اولین پژوهش
دراینزمینه ،در سال ( )2111توسط لیو و مسترز 4صورت گرفت .آنها از شرکتکنندگان انگلیسیزبان
خواستند مهارت تاپ اسپین 5تنیس روی میز را با قیاس "مثلث قائمالزاویه "6اجرا کنند؛ بهطوریکه
حین اجرای این مهارت میبایست تصور میکردند که این حرکت روی وتر مثلث قائمالزاویه انجام
میگیرد .نتایج نشان داد که گروه قیاسی در آزمون انتقال همراه با تکلیف ثانویۀ شناختی نسبت به
گروه آشکار عملکرد بهتری داشته است ( ،)16اما هنگامی که پولتون 7و همکاران ( )2113قیاس مثلث
قائمالزاویه را به شرکتکنندگان چینیزبان ارائه دادند ،شرکتکنندگان در آزمون انتقال تحت تکلیف
ثانویه دچار افت عملکرد شدند .شرکتکنندگان این پژوهش اظهار داشتند که ما در درک مفهوم
قیاس دچار مشکل شدیم ،هرچند که معنای هندسی آن را متوجه شده بودیم (به نقل از .)12

1. Errorless Learning
2. Analogy Learning
3. Biomechanical Metaphor
4. Liao
5. Top Spin
6. Right-Angled-Triangle
7. Poolton
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دراینراستا ،پولتون و همکاران ( )2117در پژوهش خود به بررسی نقش فرهنگ در شکلدهی قیاسی
مناسب پرداختند و اظهار داشتند که اثربخشی یک قیاس ،به فرهنگ ترجمهکننده وابسته است و
حتماً فرهنگ ترجمهکننده باید مدنظر قرار گیرد ( .)13همچنین ،بلورز )2111( 1عنوان کرد که اگر
قیاس ،خالصۀ قوانین را بهدرستی نقل نکند و با فرهنگ زبان ترجمهشوندۀ موردنظر مطابقت نداشته
باشد ممکن است مفاهیم بهخوبی درک نشوند و نتوانند مؤثر واقع شوند (به نقل از  .)17مسترز و
همکاران ( )2118نیز قیاس "دامنۀ کوه "2را بهجای قیاس مثلث قائمالزاویه برای مهارت تاپ اسپین
تنیس روی میز در جامعۀ هنگکنگ مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که استفاده از
قیاس دامنۀ کوه موجب بهترشدن عملکرد آزمودنیها در آزمون انتقال تحت تکلیف ثانویه شده است
( .)11عسگری و عبدلی ( )2114نیز قیاس دامنۀ کوه را درمورد فارسیزبانان موردبررسی قرار دادند
و به این نتیجه رسیدند که گروه قیاسی درمقایسه با گروه آشکار ،اجرای باثباتی را تحت شرایط فشار
تکلیف ثانویه در آزمون انتقال نشان دادهاند ()12؛ بنابراین ،میتوان گفت که قیاس ارائهشده در دو
پژوهش فوق ،ضمن اینکه موجب فراخوانی پردازش پنهان شده است ،بهلحاظ فرهنگی در نمونههای
هنگکنگی و فارسیزبان از کارایی مناسبی برخوردار میباشد؛ لذا ،بهنظر میرسد انتخاب درست قیاس
با توجه به فرهنگ ،آداب و رسوم هر قوم و جامعها ی موجب فهم و ادراک بهتری از قیاس شده و به
احتمال زیاد ،بر یادگیری افراد تأثیرگذار خواهد بود.
عالوهبراین ،به اعتقاد برخی از پژوهشگران ،یادگیری مهارتهای پیچیده ،همیشه از اصولی شبیه به
یادگیری مهارتهای ساده پیروی نمیکنند ()18؛ ازاینرو ،در حال حاضر متخصصان یادگیری حرکتی
برای آموزش و یادگیری مهارتهای پیچیده ،بهدنبال قیاسهای مناسبی هستند تا بهراحتی برای
نوآموزان قابلدرک باشد .یکی از مهارتهای پیچیده ،مهارت پرتاب آزاد بسکتبال است که یادگیری
آن مشکل و وقتگیر بوده و مربیان همیشه بهدنبال راحتترکردن آن برای نوآموزان میباشند.
دراینراستا ،لم 3و همکاران (2119الف) قیاس "ظرف کیک"4را برای اجرای مهارت پرتاب آزاد
بسکتبال معرفی کرده و آن را در میان نوآموزان چینیزبان بهصورت تعدیلشده و نشسته روی یک
صندلی بررسی نمودند .نتایج ،عملکرد بهتر گروه قیاسی را نسبت به گروه آشکار نشان داد ( ،)19اما
در پژوهش حاضر ،پژوهشگران بر این عقیده هستند که شیوۀ اجرای مهارت پرتاب آزاد بسکتبال،
مشابهت زیادی با شکل ظاهری چوب عصا دارد و دارای مفهومی ملموس برای بیشتر افراد میباشد؛
بنابراین ،برای اولینبار قیاسچوب عصا را برای مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در ایران ابداع نمودند.
1. Blowers
2. Side of the Mountain
3. Lam
 .4توپ را پرتاب کن ،مثل اینکه تکهای کیک را به درون طرفش که روی قفسۀ بلند است قرار دهی

اثر يادگیری قیاسی ،آشکار و ترکیبی بر اکتساب ...

569

دراینزمینه ،پولتون و همکاران ( )2117اظهار داشتند که قبل از استفاده از هر قیاسی میبایست
اثربخشی آن قیاس از منظر فرهنگ و قابلدرک و فهم بودن در جامعۀ موردنظر بررسی شود ()13؛
لذا ،یکی از اهداف پژوهش حاضر ،ارائۀ شواهدی برای ارزیابی و اعتباریابی قیاس ابداعی "چوب عصا"
در یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال برای شرکتکنندگان فارسیزبان بود.
در شرایط واقعی ،بسیاری از مربیان ترجیح میدهند که از هر دو روش آشکار و پنهان بهصورت
همزمان در آموزش و فرایند یادگیری نوآموزان تحتنظارت خود استفاده کنند؛ زیرا ،این امکان وجود
دارد که نوآموزان در کوششهای مختلف خود برای اجرای یک مهارت پیچیده از روش قیاسی و
استفاده از یک دستورالعمل یادگیری به منظور کاهش بهره گیری از حافظه کاری ویا از روش آشکار
و استفاده از دستورالعملهای مرحله به مرحله بهمنظور افزایش تمرکز بر فرایند اجرا و یادگیری سود
ببرند ( .)17دراینراستا ،برخی از پژوهشگران اظهار داشتند که هر دو فرایند آشکار و پنهان برای
یادگیری حرکتی ضرورت دارند و سهم نسبی این فرایندها باید طوری تنظیم شود که فرایندهای
پنهان بیشتر مورداستفاده قرار گیرد ( ،)21اما درمورد ترکیب روشهای قیاسی و آشکار و چگونگی
ترتیب ارائۀ این روشها در حین تمرین مهارتهای حرکتی ،پژوهشهای اندکی صورت گرفته است؛
بنابراین ،از دیگر اهداف پژوهش حاضر ،پاسخ به این سؤاالت است که آیا ترکیب روشهای تمرینی
قیاسی و آشکار ،مزایای افزودهای نسبت به روش تمرینی قیاسی و یا آشکار بهتنهایی در یادگیری
مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در نوآموزان در پی خواهد داشت یا خیر؟ و آیا ترتیب ارائۀ روشهای
تمرینی قیاسی و آشکار اثری بر یادگیری بهتر پرتاب آزاد بسکتبال خواهد داشت؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع کاربردی با روش نیمهتجربی و طرح پیشآزمون ـ پسآزمون با چهار گروه
آزمایشی میباشد که جامعۀ آماری آن را کلیۀ دانشآموزان دختر ناحیۀ چهار شهر شیراز در ردۀ سنی
17ـ 15سال که در سال تحصیلی (94ـ )93مشغول به تحصیل بودند تشکیل دادند .نمونۀ آماری نیز
شامل  48نفر از دانشآموزان دختر بود که بهطور تصادفی از بین  75دانشآموزی که طبق اطالعات
پرسشنامۀ "اطالعات فردی و زمینهای" از نظر ویژگیهای جسمانی و روانشناختی در وضعیت
مطلوب بودند و سابقۀ آموزش رسمی در پرتاب آزاد بسکتبال را نداشتند ،انتخاب گردیدند .عالوهبراین،
ابزار پژوهش شامل :زمین استاندارد بسکتبال (فاصلۀ حلقه تا کف زمین  3/15متر ،فاصلۀ خط پرتاب

561

رفتار حرکتی شماره  ،62زمستان 5931

آزاد تا حلقه  4/61متر ،حلقه با محیط استاندارد  45سانتیمتر و توپ بسکتبال سایز شش) ،فرمهای
امتیازگذاری و آزمون پرتاب آزاد بسکتبال بود .در آزمون پرتاب آزاد بسکتبال ،آزمودنیها از پشت
خط پرتاب آزاد ،اقدام به پرتاب توپ به سمت حلقه میکردند و امتیاز آنها به روش نمرهگذاری شوت
بسکتبال ایفرد 1ثبت میگردید؛ بدینصورت که پرتابهایی که به هر ترتیب وارد سبد میشد دو امتیاز
داشت ،آنهایی که با برخورد به سبد یا تختۀ بسکتبال وارد سبد نمیشددارای یک امتیاز بود و به
پرتابی که بدون برخورد به حلقه یا تختۀ بسکتبال از دست میرفت امتیازی تعلق نمیگرفت
(.)19جهت انجام پژوهش حاضر ،ابتدا آزمودنیها براساس نمرات آزمون بارفیکس اصالحشده (جهت
سنجش قدرت عضالت باالتنه و کمربند شانهای) به چهار گروه همگن  12نفره تقسیم شدند و بهطور
تصادفی تحت شرایط تمرینی مختلف (قیاسی ،آشکار ،آشکار ـ قیاسی و قیاسی ـ آشکار) قرار گرفتند.
پیش از شروع پروتکل تمرین اصلی پرتاب آزاد بسکتبال ،آزمودنیها در دو جلسۀ تمرینی ،مهارتهای
پایهای بسکتبال شامل :پاس دودست ،پاس یکدست و دریبلزدن را در محیطی که حلقۀ بسکتبال
وجود نداشت آموختند .همچنین ،در ابتدای جلسۀ سوم از تمام آزمودنیها پیشآزمون گرفته شد
( 11پرتاب آزاد) .سپس ،بهمنظور اجرای تکنیک صحیح پرتاب آزاد بسکتبال ،به آزمودنیهای گروه
آشکار (گروه یک) برگهای حاوی هشت دستورالعمل ( با دست غیرپرتاب توپ را حمایت کنید ،قبل
از شوت ساعد را به حالت عمودی نگه دارید ،قبل از شوت شانه ،آرنج و مچ میبایست در یک خط
مستقیم با حلقه باشند ،در طول شوت ،توپ باید از زیر چانه درجهت باال و جلو حرکت کند ،هنگام
رهاکردن توپ آرنج را بهطور کامل باز کنید ،ادامۀ حرکت با پرتاب سریع مچ به سمت جلو میباشد؛
بهطوریکه دست پرتاپ رو به پایین قرار میگیرد ،توپ را با نوک انگشتان خود رها کنید و تا رسیدن
توپ به حلقه ،دست را در حالت ادامۀ حرکت نگه دارید) ارائه گردید ( .)19به آزمودنیهای گروه
یادگیری قیاسی (گروه دو) نیز برگهای حاوی دستورالعمل قیاسی چوب عصا (توپ را بهگونهای درون
سبد پرتاب کن که گویی دست شما مسیر چوب عصا را میپیماید) داده شد .عالوهبراین ،آزمودنیها
در گروه آشکار ـ قیاسی (گروه سه) ابتدا  25درصد از تعداد کوششهای تمرینی خود را ( 111کوشش)
بهصورت آشکار انجام دادند و  75درصد باقیمانده را ( 311کوشش) بهصورت قیاسی تمرین نمودند.
آزمودنیهای گروه قیاسی ـ آشکار (گروه چهار) نیز ابتدا  75درصد از کوششهای تمرینی خود را
( 311کوشش) بهصورت قیاسی انجام دادند و  25درصد باقیمانده را ( 111کوشش) بهصورت آشکار
تمرین نمودند .سپس ،مربی متخصص بسکتبال توضیحاتی را درمورد دستورالعملهای آشکار و قیاسی
بهصورت مجزا به آزمودنیهای هر گروه ارائه کرد.

1. Aahperd
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شایانذکر است که توضیحات مربی تنها برای یکبار بیان شد و در جلسات بعدی آزمودنی میبایست
براساس دستورالعمل کتبی که به آنها ارائه شده بود عمل نماید .شایانذکر است که آزمودنی هیچگونه
دستورالعمل یا بازخورد کالمی را طی جلسات اکتساب دریافت نکرده و تنها از بازخورد حاصل از
تکلیف استفاده مینمود.
مرحلۀ اکتساب شامل چهار جلسۀ تمرینی در چهار روز متوالی بود که در هر جلسه ،آزمودنیها ابتدا
بهمدت  11دقیقه تمرینات عمومی گرمکردن را انجام میدادند و سپس ،به تمرین پنج بلوک 21
کوششی (سه دقیقه استراحت بین هر بلوک) میپرداختند .الزمبهذکر است که در شروع هر بلوک
تمرینی ،دستورالعملهای متناسب با هر گروه به آنها یادآوری شد و در پایان هر جلسه نیز از تمام
آزمودنیها یک بلوک  11کوششی بهعنوان آزمون گرفته شد.
همچنین ،در انتهای جلسۀ چهارم و پس از استراحت پنج دقیقهای ،از تمام آزمودنیها آزمون اکتساب
بهعمل آمد و پس از گذشت هفت روز بیتمرینی ،آزمونهای یادداری و انتقال اجرا شد که هر آزمون
حاوی یک بلوک  11کوششی بود .در آزمون یادداری از آزمودنیها خواسته شد همانند آزمون اکتساب،
اقدام به شوتزدن نمایند ،اما در آزمون انتقال همراه با شوت ،مداخلهگرهای ایجادکنندۀ استرس اعمال
گردید؛ بهطوریکه آزمودنیها تحت شرایط مسابقه قرار گرفتند و با حضور تماشاگران از عملکرد آنها
فیلم گرفته شد و به آنها گفته شد که این فیلم توسط سه بازیکن حرفهای بسکتبال داوری میشود
و به سه نفر که بیشترین امتیاز را کسب نمایند ،هدایایی نفیس اهدا میگردد ( .)21در پایان ،از تمامی
آزمودنیها خواسته شد تمام تکنیکها و قواعدی را که برای اجرای شوت در آزمونهای اکتساب،
یادداری و انتقال بهکار بردهاند روی کاغذ بنویسند .سپس ،از دو ارزیاب متخصص اما ناآگاه به اهداف
پژوهش خواسته شد تعداد قوانین نوشتهشده را ارزیابی نموده و آنها را بشمارد (آزمون پروتکل
کالمی).
عالوهبراین ،توصیف آماری یافتههای پژوهش شامل :محاسبۀ میانگین (شاخص مرکزی) ،انحراف معیار
(شاخص پراکندگی) و رسم نمودار بود .در بررسی پیشفرضهای آزمونهای پارامتریک مورداستفاده
در پژوهش حاضر از آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف جهت بررسی طبیعیبودن توزیع دادهها استفاده
شد و آزمون لوین برای بررسی همسانی واریانس گروهها بهکار رفت .تحلیل دقت پرتاب نیز در مراحل
اکتساب براساس آزمون تحلیل واریانس مختلط (( )4*4گروه*روز) و در مراحل آزمون (پیشآزمون،
آزمون اکتساب ،آزمون یادداری و آزمون انتقال) براساس تحلیل واریانس مختلط (( )4*4گروه*
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آزمون) صورت گرفت .همچنین ،برای بررسی محل معناداری بین گروهها در مراحل آزمون از چهار
تحلیل واریانس یکطرفه با سطح معناداری تعدیلشده ( )P≥0.125استفاده گردید ( .)22مقایسۀ
گروهها در تحلیل تعداد قواعد گزارششده در پروتکل کالمی نیز براساس تحلیل واریانس یکطرفه
وآزمون تعقیبی توکی صورت گرفت .قابلذکر است که سطح معناداری در تمامی آزمونها ()P≥0.05
در نظر گرفته شد.
نتایج
تحلیل آماری یافتههای مربوط به ویژگیهای فردی و زمینهای آزمودنیها شامل :دست برتری ،چشم
برتری ،میزان عالقه به یادگیری بسکتبال ،قد ،وزن ،قد نشسته و طول وجب دست ،تفاوت معناداری
را بین گروهها نشان نداد (.)P≥0.05
120
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آشکار
قیاسی-آشکار

40

آشکار-قیاسی

امتیاز پرتاب

قیاسی

60

20
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روزچهارم

روز سوم

روز دوم

روز اول

شکل 5ـ میانگین امتیاز پرتاب گروهها در روزهای تمرينی

شکل شمارۀ یک ،میانگین امتیاز پرتاب گروهها را در روزهای تمرینی نشان میدهد .همانطور که
مشاهده میشود ،گروهها بهتدریج با افزایش روزهای تمرینی ،امتیاز بیشتری را کسب نمودهاند.
همچنین ،نتایج تحلیل واریانس مختلط ( )4*4نشان میدهد که اثر اصلی گروههای تمرینی
(7.38(=1.26و )η2=0.31،P=0.298،F)3معنادار نمیباشد ،اما اثر اصلی
(44(=876.64و )η2=0.99،P=0.000،F)2.46و اثر تعامل گروه با روزهای تمرینی (44(=3.83و،F)7.38
 )η2=0.98،P=0.001معنادار است (جدول شمارۀ یک).
روزهای تمرین
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جدول 5ـ خالصۀ نتايج تحلیل واريانس مختلط ( )1*1برای بررسی اثر روزهای تمرينی گروههای آزمايشی
در متغیر دقت
مجموع
مجذورات

متغیر
گروه
روزهای تمرین
گروه* روزهای تمرین

درجۀ
آزادی

میانگین
مجذورات

F

معناداری

مجذور
اتا

686/89

3

228/96

1/26

1/298

1/31

181956 /19

2/46

73888/24

876/64

1/111

*

1/99

2387/54

7/38

323/17

3/83

1/111

*

1/98

*معناداری در سطح 1/15

همانطور که در جدول شمارۀ دو مشاهده میشود ،اثر اصلی گروه و آزمون معنادار است (.)P≥0.05
برای بررسی تفاوت معنادار گروهها در هریک از آزمونها ،بهطور جداگانه از چهار تحلیل واریانس
یکسویه با سطح معناداری تعدیلشده ( )P≥ 0.125استفاده گردید .نتایج تحلیل واریانس یکسویه
بیانگر آن است که گروهها در پیشآزمون و آزمون اکتساب تفاوت معناداری ندارند ،اما در دو آزمون
یادداری و انتقال این تفاوت معنادار میباشد ( .)P≥0.125همچنین ،نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان
میدهد که این تفاوت معنادار در آزمون یادداری بین گروه آشکار و قیاسی ( ،)P=0.014آشکار و
قیاسی ـ آشکار ( ،)P=0.049قیاسی و آشکار ـ قیاسی ( )P=0.023و قیاسی ـ آشکار و آشکار ـ قیاسی
( )P=0.077مشاهده میشود  .در آزمون انتقال نیز بین گروه قیاسی و آشکار ( ،)P=0.003قیاسی و
آشکار ـ قیاسی ( )P=0.001و قیاسی ـ آشکار و آشکار ـ قیاسی ( )P=0.054تفاوت معناداری وجود
دارد.
جدول 6ـ خالصۀ نتايج تحلیل واريانس مختلط ( )1*1برای بررسی دقت پرتاب گروهها در مراحل آزمون
میانگین
مجذورات
43/65

منبع تغییرات/
متغیر
گروه

مجموع
مجذورات
131/95

درجۀ
آزادی
3

9/55

1/111

*

1/39

آزمون

5196 /29

2/42

2138/84

497/18

1/111

*

1/771

گروه*
آزمون

54/75

7/28

7/51

1/74

1/113

1/698

* معناداری در سطح 1/15

مقدار F

معناداری

مجذور اتا
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جدول 9ـ خالصۀ تحلیل واريانس يکسويۀ پروتکل کالمی در چهار گروه آزمايشی
متغیر
شمارش
قواعد کالمی

منبع

مجموع

درجۀ

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

بین گروهی

186/75

3

62/251

درونگروهی

49/411

44

4/48

کل

383/91

47

مقدار F
13/89

معناداری
1/111

*

*معناداری در سطح 1/15

همانطور که در جدول شمارۀ سه مشاهده میشود ،آزمون تحلیل واریانس یکسویه نشان میدهد
که اثر گروه معنادار میباشد (44(=13.89و .)P=0.000 ،F)3نتایج آزمون تعقیبی توکی نیز بیانگر این
است که بین میزان قواعد کالمی گزارششده در گروه قیاسی و سایر گروهها تفاوت معناداری وجود
دارد ( .)P=0.0001همچنین ،آزمون همبستگی پیرسون ،پایایی درونی باالیی را بین دو برآوردکننده
نشان می دهد (.)r= 0.89 ،n=484،P<0.001
بحث و نتیجه گیری
نتایج تحلیلهای آماری درمورد ویژگیهای فردی و زمینهای آزمودنیها نشاندهندۀ عدم تفاوت
معنادار آماری بین گروهها بود .این امر حاکی از عدم تفاوت ویژگیهای فیزیکی و روانی آزمودنیها در
گروههای مختلف پژوهش میباشد؛ لذا ،بهنظر میرسد اصل مهم تفاوتهای فردی در پژوهش حاضر
بهطور مناسبی کنترل شده است.
عالوهبراین ،نتایج تحلیلهای آماری بین گروههای آزمایشی در پیشآزمون نشان داد که تفاوت
معناداری بهلحاظ آماری بین عملکرد گروهها وجود ندارد؛ بنابراین ،این امر نشان میدهد که آزمودنی-
های تمامی گروهها از نظر دقت پرتاب آزاد بسکتبال پیش از شروع تمرینات یکسان بودهاند
(همگنیگروهها) .همچنین ،نتایج تحلیلهای آماری بیانگر عدم وجود تفاوت معنادار بهلحاظ آماری
بین عملکرد گروههای آزمایشی در روزهای تمرینی بود .عالوهبراین ،مقایسههای جفتشده بین
روزهای تمرینی نشان داد که عملکرد گروهها در روز چهارم بهتر از روز سوم ،در روز سوم بهتر از روز
دوم و در روز دوم بهتر از روز اول بوده است .این نتایج حاکی از آن است که طی مرحلۀ اکتساب،
هریک از گروهها نسبت به جلسۀ قبل پیشرفت معناداری در اجرای خود داشته است .نتایج پژوهش
حاضر در این بخش با یافتههای لم و همکاران (2119الف) و عسگری و همکاران ( )2113همسو
میباشد ( .)6،17همچنین ،در آزمون اکتساب بین گروهها در دقت پرتاب ،تفاوت معناداری بهلحاظ
آماری مشاهده نشد .نتایج پژوهش حاضر در این بخش با یافتههای عسگری و همکاران (،)2113
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مسترز و مکسول ( )2118و لیو و مسترز ( )2111همخوانی دارد ( .)8،16،17دراینراستا ،عسگری و
همکاران ( )2113بیان کردند که در آزمون اکتساب ،گروه قیاسی به اندازۀ گروه آشکار ،مهارت تنیس
روی میز را کسب نموده است ( .)17لیو و مسترز ( )2111نیز در پژوهش خود به بررسی این سؤال
پرداختند که آیا یادگیری به روش قیاسی ،ویژگیهای شیوۀ پنهان یادگیری حرکتی را فرا میخواند
یا خیر؟ آنها در پژوهش خود به گروه آشکار ،دستورالعمل  12مرحلهای و به گروه قیاسی ،قیاس
مثلث قائمالزاویه را در مهارت تاپ اسپین تنیس روی میز ارائه دادند .نتایج نشان داد که در آزمون
اکتساب ،دقت عملکرد بین گروهها یکسان بوده است (.)16
دراینزمینه ،نتایج پژوهش حاضر با یافتههای مکسول و همکاران ( )2111و حسنبارانی و همکاران
( )2114که به بررسی تفاوت یادگیری پنهان کمخطا و یادگیری آشکار پرداخته بودند و اظهار داشتند
که گروه کمخطا نسبت به گروه آشکار در مرحلۀ اکتساب برتری معناداری را بهلحاظ آماری داشته
است ،ناهمسو میباشد ( .)23،24همچنین ،نتایج پژوهش حاضر در آزمون اکتساب با یافتههای
حسنبارانی و همکاران ( )2114ناهمخوان میباشد ( .)24شاید بتوان علت ناهمخوانبودن نتایج را به
متفاوتبودن تکنیک استفادهشده در یادگیری پنهان ،ماهیت تکلیف ،سطح مهارت آزمودنیها در انجام
تکنیکهای پایه برای رسیدن به مهارت مالک ،سن و جنسیت آزمودنیها نسبت داد.
عالوهبراین ،نتایج تحلیلهای آماری در آزمون یادداری نشان داد که بین تمامی گروهها بهجز گروههای
آشکار و آشکار ـ قیاسی ،قیاسی و قیاسی ـ آشکار ،تفاوت معناداری بهلحاظ آماری وجود دارد .مقایسۀ
میانگین گروهها بیانگر این بود که گروه قیاسی ،قیاسی ـ آشکار ،آشکار و آشکار ـ قیاسی بهترتیب
بیشترین تا کمترین امتیارات را کسب نمودهاند .نتایج پژوهش حاضر در این بخش با یافتههای حسن-
بارانی و همکاران ( )2114همخوان میباشد .حسنبارانی و همکاران ( )2114در پژوهش خود نشان
دادند که در آزمون یادداری ،گروه کمخطا عملکرد بهتری نسبت به دو گروه پرخطا و ثابت داشته است
()24؛ بنابراین ،یافتههای پژوهش حاضر در این بخش ،نهتنها برخالف اعتقادات پیشین دربارۀ یادداری
ضعیفتر یادگیری پنهان نسبت به گروه یادگیری آشکار میباشد ( ،)12بلکه یادداری قویتر و بهتری
را برای یادگیری پنهان نشان میدهد .شایانذکر است که نتایج پژوهش حاضر در آزمون یادداری ،با
بخشی از پژوهش کومار 1و همکاران ( )2114و مسترز و مکسول ( )2118که تفاوت معناداری را
بهلحاظ آماری بین گروههای آشکار و پنهان در آزمون یادداری مشاهده نکردند ،ناهمسو میباشد
1. Komar
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( .)8،25کومار و همکاران ( )2114از دستورالعملهای قیاسی در یادگیری شنای پروانه که منجر به
تمرکز درونی توجه میشد استفاده نمودند .در این پژوهش ،گروه کنترل (آشکار) تنها اطالعات مربوط
به اهداف و گروه قیاسی ،دستورالعمل قیاسی "با بازوهای کشیده سر بخورید" (که تمرکز توجه فرد
را به سمت درون هدایت میکرد) را دریافت نمودند .نتایج در آزمون یادداری که یک روز بعد انجام
شد ،تفاوت معناداری را بهلحاظ آماری در عملکرد (تغییرات کمی) بین گروه قیاسی و گروه آشکار
نشان نداد ( .)25احتماالً یکی از دالیل ناهمسوبودن نتایج این مطالعات با پژوهش حاضر ،طول مدت
فاصلۀ یادداری است .آزمون یادداری در این پژوهشها تنها یک روز بعد از مرحلۀ اکتساب اجرا شده
بود؛ درحالیکه در پژوهش حاضر ،آزمون یادداری یک هفته بعد از مرحلۀ اکتساب اجرا گردید.
همچنین ،یکی دیگر از دالیل ناهمسوبودن ،احتماالً به ماهیت مهارت مربوط میباشد؛ بهطوریکه
مهارت مورداستفاده در پژوهش کومار و همکاران ( ،)2114مهارت مداوم بوده است که تحت کنترل
سیستم حلقۀ بسته میباشد؛ درحالیکه در پژوهش حاضر ،مهارت مجرد مورداستفاده قرار گرفته است
که تحت کنترل حلقۀ باز عمل میکند.
دراینراستا ،وولف )2117( 1اظهار داشت که فاصلۀ تمرکز توجه از مرکز بدن بر یادگیری مهارتهای
حرکتی تأثیرگذار میباشد؛ بهطوریکه هرچه تمرکز توجه دورتر از مرکز بدن باشد ،موجب یادگیری
بهتر میشود ()26؛ بنابراین ،نکتۀ حائزاهمیتی که میتوان از آن بهعنوان یکی دیگر از دالیل احتمالی
ناهمسوبودن یاد کرد ،نزدیک و دوربودن فاصلۀ تمرکز توجه درونی در قیاسهای بهکاررفته در دو
پژوهش میباشد .در پژوهش کومار و همکاران ( )2114تمرکز توجه بر روی بازو بود؛ درصورتیکه در
پژوهش حاضر ،تمرکز توجه به نقطۀ دورتر و بر روی مچ دست بوده است .البته ،این پژوهشهای
ناهمسو نیز عملکرد خوب یادگیری پنهان را نشان دادند ،اما بهلحاظ آماری تفاوت معناداری را مشاهده
نکردند (.)25
عالوهبراین ،در پژوهش حاضر تفاوت معناداری بهلحاظ آماری بین عملکرد گروه قیاسی و قیاسی ـ
آشکار و نیز بین عملکرد گروه آشکار و گروه آشکار ـ قیاسی در آزمون یادداری مشاهده نشد.
برایناساس ،مربیان و معلمان درصورت لزوم میتوانند برای ایجاد تنوع تمرینی در حین اکتساب
مهارتهای دقتی از روشهای جایگزین استفاده نمایند.
همچنین ،نتایج پژوهش حاضر در آزمون انتقال ،تفاوت معناداری را بهلحاظ آماری بین عملکرد گروه
قیاسی و آشکار ،قیاسی و آشکار ـ قیاسی ،قیاسی ـ آشکار و آشکار ـ قیاسی نشان داد .بررسی بیشتر
میانگین گروهها بیانگر این بود که بهترین عملکرد مربوط به گروه قیاسی بوده و پایینترین عملکرد
از آن گروه آشکار ـ قیاسی میباشد .نتایج پژوهش حاضر در این بخش با یافتههای لیو و مسترز
1. Wulf
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( ،)2111مکسول و همکاران ( ،)2113لم و همکاران (2119ب) ،عسگری و عبدلی ( ،)2114حسن
بارانی و همکاران ( )2114و گابت 1و مسترز ( )2111همخوانی دارد ( .)12،16،21،24،27،28لیو و
مسترز ( )2111و پولتون و همکاران ( )2117اظهار داشتند که در شرایط آزمون انتقال ،عدم
تأثیرپذیری اجرای مهارت از فشار روانشناختی ،نشانۀ راهاندازی کنترل پنهان و درنتیجه ،کارآمدی
قیاس موردنظر است ( .)16،13در همین ارتباط ،مکسول و همکاران ( )2113بیان کردند که افت
عملکرد گروه یادگیری آشکار در آزمون انتقال ،نشاندهندۀ وابستگی شرکتکنندگان این گروه به
دانش کالمی میباشد ( .)27همچنین ،اونگ 2و همکاران ( )2113اظهار کردند که گروه پنهان کمخطا
دارای سطوح باالتری از انگیختگی و خودکارآمدی در آزمون انتقال هستند که این موضوع میتواند
توضیح جایگزینی برای نتایج فواید یادگیری پنهان باشد (به نقل از  .)27پولتون و همکاران ()2117
نیز گزارش کردند که یکی از دالیل افت عملکرد در آزمون انتقال ،نامفهومبودن قیاس موردنظر برای
افراد میباشد ( .)13آنها قیاس مثلث قائمالزاویۀ لیو و مسترز ( )2111که برای مهارت تاپ اسپین
تنیس روی میز در جامعۀ انگلیسیزبان ارائه شده بود را به شرکتکنندگان چینیزبان ارائه دادند و
مشاهده شد که شرکتکنندگان گروه قیاسی در آزمون انتقال تحت تکلیف ثانویه ،دچار افت عملکرد
شدهاند (.)11،16
عالوهبراین ،گابت و مسترز ( )2111اظهار داشتند مهارتهایی که بهطور پنهان یادگرفته میشوند
(بدون انباشتگی قواعد و دانش مرتبط با تکالیف) ،تحت شرایط استرسزا ،خستگی و تکالیف متعدد
در زمانهای طوالنی اجرا میشوند ( . )28لم و همکاران (2119ب) نیز دلیل افت عملکرد گروه آشکار
تحت فشار روانشناختی را با نظریۀ "بازپردازش آگاهانه" توجیه نمودند ( .)21براساس نظریۀ
بازپردازش آگاهانۀ مسترز ( ،)1992یکی از دالیل افت عملکرد تحت فشار روانشناختی این است که
دانش آشکار مرتبط با حرکت ،بهصورت خودآگاه بازپردازش میشود و این امر منجر به اختالل در
کنترل خودکار حرکت میگردد .عالوهبراین ،این باور وجود دارد که دانش آشکار مربوط به مکانیک
حرکت ممکن است با اجرای مهارت حرکتی تداخل پیدا کند .این جریان از طریق رقابت در منابع
شناختی در دسترس برای اجرای مهارت و یا از طریق کشاندن پردازش خودکار به سطوح آگاهانه
صورت میگیرد (.)5
1. Gabett
2. Ong
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بررسی تعداد قواعد کالمی گزارششده نشان داد که بین میزان قواعد ارائهشده توسط گروه قیاسی و
سایر گروهها تفاوت معناداری وجود دارد ،اما بین هیچ دو گروه دیگری این تفاوت معنادار نمیباشد و
کمترین قواعد گزارششده بهترتیب به گروه قیاسی ،آشکار ـ قیاسی ،قیاسی و قیاسی ـ آشکار تعلق
دارد .این نتیجه با یافتههای لیو و مسترز ( ،)2111پولتون و همکاران ( ،)2117لم و همکاران
(2119الف) ،عسگری و همکاران ( )2113و حسنبارانی و همکاران ( )2114همسو میباشد
( .)6،14،16،17،24این مطالعات نشان دادند که قواعد کالمی مرتبط با مکانیسمهای زیربنایی مهارت
در شرایط یادگیری پنهان ،در دسترس افراد نمیباشد و شمار قواعد کالمی ،نشانگر عدم وابستگی اجرا
به قواعد کالمی و درنتیجه ،رهاشدن حافظۀ کاری از پردازش قواعد آشکار در حین اجرای مهارت
است .نتایج پژوهش حاضر در این بخش با نتایج پژوهش مکسول و همکاران ( )2111ناهمخوان
میباشد ()23؛ بهگونهای که آنها تفاوت معناداری را در گزارش قواعد کالمی بین گروه کمخطا،
پرخطا و تصادفی گزارش ندادند .علت این ناهمخوانی احتماالً ناشی از متفاوتبودن مهارتهای حرکتی
و تکنیک یادگیری پنهان بهکار رفته میباشد؛ زیرا ،آنها از تکنیک یادگیری پنهان کمخطا در مهارت
گلف استفاده کردند.
عالوهبراین ،باالبودن شمار قواعد کالمی گروه قیاسی ـ آشکار نسبت به سه گروه آشکار ،آشکار ـ قیاسی
و قیاسی در پژوهش حاضر تعجببرانگیز بود .عملکرد گروه قیاسی ـ آشکار در آزمونها شبیه به گروه
قیاسی بود ،اما بیشترین تعداد قواعد در آزمون پروتکل کالمی گزارش شده است .یکی از دالیل
احتمالی میتواند این باشد که گروه قیاسی ـ آشکار ،پردازش پنهان را دنبال کرده است و این امر
موجب یادگیری گردیده است ،اما ارائۀ دستورالعمل آشکار به آنها در روز آخر اکتساب ،تنها آنها را
با قواعد آشنا کرده و منجر به تخریب عملکرد آنها تحت شرایط پراسترس نشده است.
بنابراین ،با توجه به اجرای باثبات گروه قیاسی و گزارش تعداد قواعد کالمی کمتر در پژوهش حاضر
میتوان چنین نتیجه گرفت که افراد ،درک و فهم مناسبی از قیاس چوب عصا داشتهاند و درنتیجه،
این قیاس بهلحاظ فرهنگی در یک نمونۀ فارسیزبان از کارایی خوبی برخوردار میباشد .همچنین،
بهنظر میرسد روش یادگیری قیاسی موجب پردازش پنهان اطالعات در افراد شده و با خالی نگهداشتن
حافظۀ کاری آن ها از قواعد آشکار توانسته است زمینه را برای بهترین عملکرد در آزمون یادداری و
انتقال فراهم آورد .ازسویدیگر ،با توجه به اینکه آموزش ترکیبی قیاسی ـ آشکار موجب یادگیری
بهتر نسبت به گروه آشکار گردیده و افراد را با قوانین و قواعد آشکار مهارت حرکتی آشنا میسازد،
مربیان می توانند از این روش نیز برای آموزش پرتاب آزاد بسکتبال استفاده نمایند.
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 پیشنهاد میشود مربیان و معلمان در آموزش مهارت پرتاب آزاد بسکتبال بهجای ارائۀ:پیام مقاله
 از قیاس چوب عصا استفاده کنند و درصورت اصرار آنها بر لزوم،مستقیم دستورالعمل اجرای مهارت
. طبق روش آموزش گروه قیاسی ـ آشکار عمل نمایند،دانستن قواعد آشکار
تشکر و قدردانی
بدینوسیله از کلیۀ مدیران و دانشآموزان دختر مدارس ناحیۀ چهار شهر شیراز که صمیمانه ما را در
. سپاسگزاری میکنیم،انجام این پژوهش یاری نمودند
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Abstract
The aim of this study was to compare the effects of analogy, explicit, and combination
learning on acquisition, retention, and transfer of basketball free throw skill. For this
purpose, 48 students, 15–17 years of age, were selected based on corrected flexed-arm
hang test scores and were randomly divided into four equal groups of 12 people: explicit,
analogy, analogy-explicit, and explicit-analogy learning. After two familiarization
sessions and the pre-test, the participants practiced basketball free throw for 4 days. The
explicit learning group was given a sheet of eight instructions and the analogy learning
group was given "stick" analogy instruction. The other groups, i.e. analogy-explicit and
explicit-analogy learning groups, practiced the skill in a combination mode. After
acquisition stage, an acquisition test was administered, and a week later retention, transfer
and verbal tests were performed. To analyze throw accuracy in acquisition phase, a mixed
analysis of variance (4*4) (group*day) was used. Post training data were also analyzed
using mixed analysis of variance (4*4) (group*test), with P≤0.05 considered significant.
The results showed that there were significant differences at different stages of learning
between analogy and explicit groups and combined groups and analogy-explicit groups,
explicit-analogy groups (P≤0.05). Therefore, it can be concluded that the use of "wood
stick" analogy and analogy-explicit training method leads to better learning of basketball
free throw.
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