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چکیده
شده براي یادگیري یک مهارت حرکتی شامل ضربه به توپ تعداد خطاهاي ایجادبررسی،حاضرپژوهشدف از ه

36، منظوربدین. بودبرابر یادگیري آشکار) نوع متفاوتی از یادگیري (یادگیري ضمنی درایجاد جهتفوتبال 
25بلوك هشت تمرین متغیر،خطا، پرخطا و نفري کم12گروه سه سال در 10ـ12دخترآموزاندانشآزمودنی از 

ها خواسته شد تا هرگونه از آزمودنی،سپس.متفاوت اجرا کردندۀفاصلهشت اکتساب براي هر ۀدر مرحلراتایی
یک هفته بعد در هاآنعملکردوگزارش کنندرا اندآمیز تکلیف استفاده کردهتکنیکی که براي انجام موفقیت

ۀجدید با استفاده از خطاي مطلق و متغیر ارزیابی شد. نتایج در مرحلۀدوگانه و انتقال در فاصلتکلیفیادداري، 
خطا داراي خطاي کمتري گروه کم،وجوداینبا.)P=0.001(گروه نشان دادسه براي را داري اپیشرفت معن،اکتساب

دو داري کمتر از اطور معنبه،پس از تمرینخطادر گروه کمشدهتعداد قوانین گزارش،همچنین.)P=0.001(بودند
یعنی خطاي مطلق و متغیر ؛عملکرد بهترنیزدوگانهتکلیفنتایج آزمون یادداري و . )P=0.001(گروه دیگر بود

گروه نیز جدیدۀانتقال فاصل. در)P=0.001(دهدمینشاندیگرگروه دو خطا نسبت به براي گروه کمرا کمتري 
که شودمیها استنباط و عملکرد بهتري داشتند. از یافته)P=0.001(متغیر کمتر،خطاي مطلق،تمرین متغیر

شود و این نوع سن میفوتبال در کودکان کمۀدر طول تمرین منجر به یادگیري ضمنی مهارت ضربکاهش خطا
پذیري و ، اما تعمیمماندباثبات باقی می،آشکاردر مقایسه با یادگیري یف دوگانه) یادگیري در شرایط اختالل (تکل

انتقال مهارت در شرایط جدید در یادگیري آشکار بهتر است.

گانهدوتکلیفپرخطا،خطا،کمآشکار،یادگیريضمنی،یادگیريکلیدي: واژگان

:yahoo.com93ja_mohamadiEmail@نویسنده مسئول                                                               *
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مقدمه
جهتبرنامهترینمناسبتعیینمنظوربهراتمرینهايبرنامهدهیسازمانپژوهشگرانازبسیاري
هايموقعیتبهشدهیادگرفتههايمهارتانتقالتواناییشده،تمرینتکلیفیکیادداريدرتسهیل
یکی از .اندکردهبررسیزااسترسیا1دوگانهتکلیفشرایطتحتتکلیفاجرايتواناییو جدید

یادگیريباارتباطدرمتفاوتهايدیدگاهنقش خطاهاي حرکتی است.،اهعوامل مؤثر در این برنامه
2آدامزۀبستۀحلقۀنظری.کنندمیایفایادگیريدرمتفاوتینقشخطاهاکهدهندمینشانحرکتی

شناختیدرگیريبه،حرکتیمهارتیکیادگیريدر زمینۀ) 2(3اشمیتةوارطرحۀنظریو) 1(
حرکتبهمربوطقوانینآوريجمعمنظوربهیادگیريۀاولیمراحلدرگیرندهیادهوشیارانه و آشکار 

نقشمتفاوتهايروشبانظریهدو این(کندمیاشارهمختلفراهبردهايوهاروشآزمونو
ردکاهشباعثخطاها،)1(آدامزۀبستۀحلقۀنظریطبق. کنند)را بیان میحرکتخطاهاي

اکتسابطولدرخطاهاکهدهدمینشان) 2(اشمیتةوارطرحۀنظریکهحالیدر؛شوندمی4ادراکی
.هستندمفیدوارهطرحیکتشکیلبرايصحیحهايپاسخةاندازبه

هستنداستوارفرضاینبراشمیتوآدامزهايمدلکهحالیدرکندمیاستدالل) 1992(5مسترز
یادگیري،)3(استخودکاريۀمرحله،مرحلآخرینکهگذردمییمراحلازمهارتکسبکه
طبق . )4(دهدرخ) هستندشدنکالمیقابلکه(اولیهآشکاردانشوقوانینانباشتگیبدونتواندمی

اي بر کنترل هوشیارانه،ر یادگیري آشکارداجراکننده)، 5(7مسترز و مکسول6بازگماريۀنظری
گانه یا تحت شرایط تکلیف دوراي یادگیرندهاجشود دارد و این موضوع باعث میخودحرکات
ۀفرضی"عنوانبهرقابتفشارۀنتیجدرخودکارکارکرداختالل،کلیطوربهشود.مختلزااسترس

.استشدهتوصیف) 9(10"شدهمحدودعملۀفرضی"و)8(9"نبودنخودکار"،)7،6(8"بودرـبلیس
منظوربهاحتماالًوخطایکدنبالبه،کنندهاجرا،)5(مکسولوبازگماري مسترزۀاساس نظریبر

.دهدمیافزایشراخودحرکاتبرهوشیارانهکنترل،آنتصحیح

1. Dual task
2. Adams’ closed loop theory
3. Schmidt’s schema theory
4. Perceptual trace
5. Masters
6. Reinvestment theory
7. Maxwell
8. Bliss-Boder hypothesis
9. Deautomatization
10. Constrained action hypothesis
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بیمارانباارتباطدر) 11(1ویلسونوبادلیپژوهشیفعالیتازاقتباسبا)10(همکارانومکسول
براي شناسایی و حذف ايارانهیندهاي آشکار و هوشیافرکه کردنداستداللفراموشیبهمبتال

که از بروز شکلیبا تغییر شرایط و محیط تمرین به،بنابراین؛ندهستخطاها در اجراي حرکتی درگیر
دانش ،ابتداکند و دریمدایپشیتر افزاثباتبايریادگخطاها جلوگیري شود یا به حداقل برسد، ی

شکلتقریباً بهیادگیري است که ازطرحی) 10(3خطاکمیادگیري).12(شودیکسب م2ياهیرو
کهخطاهاییمقداررساندنحداقلبهبرايرایادگیريمحیطوباشدمیناهوشیارانهیا4ضمنیکامل،
ضمنییادگیري. شودمیجلوگیري5اخباريمسیراز،نتیجهدرکهکندمیمحدوددشومیایجاد

بهمنجرو) 13(شودمیتعریفکاريۀحافظازتقلمسوعمديغیریادگیريعنوانبهمعموالً
عمدي،آشکاریادگیريمقابل،در. باشدنمیشدنکالمیقابلکهشودمیايرویهدانشازايبدنه
وابسته)شدنکالمیقابل(اخباريدانشکاريدستنیز وها آنیادآوريواطالعاتةذخیردرواست

یادگیريۀاولیمراحلدرخطاهاکاهشکهانددادهنشانهاپژوهش). 14(باشدمیکاريۀحافظبه
،هستندثباتبافیزیولوژیکیخستگیبرابردرکهشودمیهاییمهارتگیري شکلبهمنجرحرکتی

تکلیفاجرايو)16(هستندباالترياجرايدارايو)15(شوندمیحفظبیشتريزمانمدتبراي
نشان) 2010(مکسولومسترز،6الم). 10(استترباثبات،شناختیۀنویثاهمراه با یک تکلیف

بیشترخطابدونگروهبهنسبتپرداختمیخطاپردازشبهکهگروهیدرشناختینیازکهدادند
- به،همچنین. بودواضححرکتاجرايوآمادگیۀمرحلدو هردرویادگیريطولدراثراین. است
. )17(باشدباالترحرکتاجرايبهنسبتحرکتآمادگیطولدرشناختیکه تالشرسیدمینظر

دریادگیرياثرکهدریافتند8فراموشیدچاروسالمافرادبررسیبانیز ) 2014(7همکارانواشمیتز
نتایجاینکهکردنداستداللهاآن. باشدمیخطاباروشدریادگیرياثرازبیشتر،خطابدونروش

ـیادگیريترسریعخودکاريباعثخطابایادگیريبهنسبتخطابدونیادگیريکهگر این استبیان
)2014(9سانلی و لیهمچنین، .)18(شودمیـسالمافراددرهموآلزایمربهمبتالافراددرهم

،شود و اجرا تحت تکلیف دوگانهخطا منجر به یادگیري ضمنی نمیکمنشان دادند که یادگیري
وارهطرحۀ) از نظری2014سانلی و لی (پژوهشوجود، نتایج آزمایش دوم اینماند. باثبات باقی نمیبا

1 .Baddeley & Wilson
2. Procedural
3. Errorless
4. Implicit
5. Declarative
6. Lam
7. Schmitz
8. Alzheimer's disease
9. Sanli & Lee
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عنوانهاآن.نمودفراهم رابازگماريۀحمایت نکرد و تنها شواهدي جزئی براي حمایت از نظری
هاي جدید یک سخهنبرايدر انتقال یادگیري ،خطا در رابطه با دشواري تکلیفبنديزمانکردند

. )19(نقش داردتکلیف 
فردي پذیري بینتغییر،که یادگیري ضمنی وابسته به سن، جنس و ضریب هوشی نیستجاییآناز

هاهصورت تأیید فرضیدر.)20(باشدمیتر یندهاي آشکار بادوامادر آن کمتر است و در مقایسه با فر
هاي حرکتی ان پروتکلی از یادگیري ضمنی در مهارتعنوخطا بهسودمندي یادگیري کمدرمورد

وحرکتیهايمهارتدهندگانآموزشوتواند به مربیاندرشت، این روش در چنین تکالیفی می
خطاکمهايشیوهاز،رشدحالکودکان درحرکتیعملکردبهبودمنظورهکمک کند تا بورزشی
کار گرفته شوند. بهوي هاي دستورالعملبدون نظارت مربی واین پروتکل کنند واستفاده

دارد،وجودخطاکمیادگیريرویکردکارآمديازحمایتبرايايمالحظهقابلشواهدکهحالیدر
کودکانمورددرکمیشواهدوگیرندمیسرچشمهساالنبزرگرويبرمطالعاتازهاپژوهشاکثر

- کمحرکتییادگیريةدرباربیشتريفهمودركثباعتواندمیزمینهایندرپژوهش.داردوجود
شود.قبلیهايیافتهبیشترپذیريتعمیموبسطنیزوخطا

که استفاده چرا؛باشددر کودکان بااهمیت میویژهبه،هاي حرکتیاز یادگیري مهارتدركداشتن 
لیف کارکردي، است که در تکاهاي حرکتیمهارتۀبراي توسعينیازپیش،از فعالیت حرکتی

چنانچه). 21(باشندمیهاي بعدي زندگی بنیادي ها و سرگرمی در سالمشارکت در کالس و بازي
کاهش به دلیل اجراي تکلیف حرکتی درکه کاهش نیازهاي شناختی نشان دهدحاضر ۀمطالعنتایج 

ي یادگیري اي برامزیت ویژهاین پروتکل کارگیري ه، باستخطا یادگیري کمپروتکل خطاها در 
.داشتحرکتی کودکان خواهد 

روشازاست،نبودهپژوهشنتایجدرمؤثريعاملپژوهشگرانسوگیريکهایندادننشانمنظوربه
براي کنترل اثر ،همچنین.بهره برده شد1کورسویهدوۀمطالعیکازاستفادهباهادادهآوريجمع

یک گروه از و نیز اثرات روند منظم تمرین،انتقالداري و هاي یادنزدیک به آزمونشدة تمرینفواصل 
ازهدففوق،با توجه به مطالب ، بنابراین؛استفاده شدبا آرایش تمرینی متغیر در فواصل نامنظم 

توپبهزدنضربهبرايدخترآموزاندانشدرپرخطاوخطاکمیادگیريبررسی،حاضرپژوهش
بود.فوتبال

1. Double blind study
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پژوهشروش
10ـ12سنی ۀبا دامنآموز دختر مبتديدانش36باشد. میتجربینیمهمطالعاتاز نوع وهشپژاین

، خطاکمنفري تقسیم شدند (گروه 12گروه سه صورت تصادفی در بهوسال در آن شرکت کردند
مشکل جسمانی خاصی ، داراي پا بودندراستها آزمودنیتمامی ). تمرین متغیرگروه وپرخطاگروه 

.آشنایی نداشتندپژوهشرفته در این کارهبا مهارت بوودندبن
صورتبدینپا به توپ فوتبال بود. دستورالعمل اجراي تکلیف زدن باهمهارت ضرب،نظرتکلیف مورد

با هکه یک میلبا حداکثر دقت به سمت هدفشده به توپ در فواصل تعیینبایستمیافراد بود که 
. ارائه نگردیدکنندگان دستورالعمل اضافی دیگري به شرکتضربه بزنند.ودمتر بسانتی30ارتفاع 

هاو از آنایستادندمیتوپ هدف همراه با ۀنقطرويهروبکنندگان شرکتمنظور اجراي تکلیف، به
کوشش را 200کنندگان تمامی شرکتضربه بزنند. شد با حداکثر دقت به سمت هدفمیخواسته 
هشتمشخص از ۀهر بلوك شامل یک فاصل؛یک روز اجرا کردندطیتایی 25وك بلهشتدر قالب 

آزمون یادداري،همچنین، متر) بود. هشتو هفت، شش، پنج، چهار، سه، دو، یکمختلف (ۀفاصل
هاي عنوان کوششکوشش بهپنج پس از تکمیل ،بعدیک هفتهو آزمون انتقال تکلیف دوگانه

و آزمون انتقال در يمترهشت ۀگانه در فاصلیادداري و تکلیف دوآزمون (گردیدانجام کردن گرم
. ند)کوشش انجام گرفت10با کداممتري، هر5/9ۀفاصل

در خطاکمدر گروه هاآني . اجرانمودندفردي مبادرت به انجام تکلیف صورتهکنندگان بشرکت
ترتیب تمرین کردند تااي دیگر را به هفاصله،مترین فاصله آغاز شد و سپساکتساب با کۀمرحل

، روند اجرا پرخطاهاي گروه آزمودنی.پرداختندبیشترین فاصله به تمرین در آخرین بلوكدرنهایت،
با بیشترین هاي تمرینی رابلوكصورت کهاینبه.رونده انجام دادندخالف گروه پیشرا کامالً بر

ین گروه کنترل (تمربه پایان رساندند. له از هدفو با کمترین فاصکردندفاصله از هدف شروع
، هشت، سه، شش، چهار، یک، پنج(با ترتیب نامنظم هايرا در بلوكمختلفۀفاصلهشت نیزمتغیر)

یک دقیقه در ،استراحت بین هر بلوكذکر است که قابل. اکتساب تمرین کردۀدر مرحل)هفت، دو
صورت تصادفی متفاوت بهمترونوم با شدتۀوسیلهبصدا دو ،انهگتکلیف دونظر گرفته شد. در آزمون 

،در انتهاي آزموننمود.میتعداد صداهاي با شدت باال را شمارش بایستمیآزمودنی .شدارائه 
پژوهشها از هدف و آزمودنیآزمونگر پژوهش،در این .شده ثبت گردیدتعداد صداهاي شمارش

کور انجام شد.سویهصورت دوبه،بنابراین؛اطالع بودندبی
گونه قانون، دانش، تا هرها خواسته شداکتساب مهارت، از تمام آزمودنیةپروتکل کالمی: پس از دور

رات به آن آگاه هستنداند و نسبآمیز تکلیف استفاده کردهموفقیتروش یا تکنیکی که براي انجام
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ین موقعیت تعیبه هدف، زدنت خاصی از پا جهت ضربهممثال؛ استفاده از قسعنوانبه؛گزارش کنند
به توپ.زدنهنگام ضربه و محل ضربهپاي اتکا

14با فعلیپژوهشبراينیازيپیشعنوان مقدمه وبهمقدماتی ۀذکر است که یک مطالعشایان
از و پرخطاخطا گروه با آرایش تمرینی کمدو در سال 10ـ12سنی ۀآموز دختر مبتدي با دامندانش
(مشابه با فتکلیمیزان دشواريپروتکل کالمی و اصلی جهت بررسی پژوهشمشابه با ايجامعه

تکلیف اصلی برآورد شد. براي از هدف هافاصلهبراساس آن کهانجام گرفت )پژوهشتکلیف اصلی 
و )0/1±78/42(خطادر گروه تمرین کمشده در پروتکل کالمیمیانگین قوانین گزارش،همچنین
یی) که حاکی از روا001.0P=,96.5=12tداري را نشان داد (ا) اختالف معن57/3±53/0پرخطا (

باشد.میپروتکل و آرایش تمرینی 
توپ تا هدف محاسبه ۀصلاساس میزان فاگیري اجرا، خطاي مطلق و خطاي متغیر براندازهمنظوربه

در سمت چپ عددي مثبت است و اگر انحرافة، نمربگیردشد. اگر توپ در سمت راست هدف قرار 
من پاي راستم را مثال، عنوانبهتعداد قوانین (،همچنین. باشدمیمنفی انحرافة، نمرباشدهدف 

کردم با من تالش میمثال، عنوانبه(ي و راهبردها) با بغل پا به توپ ضربه بزنمبتوانمچرخاندم تامی
توسط یک کارشناس ،هاآزمودنیتوسطشدهگزارش) ربه بزنمهاي مختلف پا به توپ ضقسمت
ارزیابی و ثبت گردید. )نظرشده با تکلیف موردبودن موارد گزارشمرتبطلحاظبه(فوتبال

مورد تجزیه و تحلیل 18ۀنسخ181نسخۀ اس.اس.پی.اسافزار نرمۀوسیلهشده بآورياطالعات جمع
- شاخصۀها، محاسببندي و تنظیم دادهمنظور طبقهآمار توصیفی بهازهمچنین،آماري قرار گرفت. 

از نیزدر آمار استنباطی. ها استفاده گردیدی و ترسیم نمودارها و تفکیک گروهپراکندگ،هاي مرکزي
ۀدر مرحلها گروهعملکردۀبررسی و مقایستکراري براي هايبا اندازهگروهیبینتحلیل واریانس

، شدهبردهکارتعداد قوانین بهها در گروهۀطرفه براي مقایستحلیل واریانس یکو ه شداستفاداکتساب
-امعنسطح. کار رفتبهمترونوم ةشدتعداد صداهاي شمارشانتقال و ، تکلیف دوگانه،یادداريآزمون 

.شدگرفتهنظردر05/0هاآزمونتمامدرآماريداري

نتایج
در نمرات خطاي متغیر با هاي تکراري یل واریانس بین گروهی با اندازهتحلنتایج ، اکتسابۀمرحلدر 

شده است. ارائه)1(جدولبلوك تمرینی در هشت نیز خطا و متغیر و خطا، پرتمرینی کمۀبرنامسه 
P=0.001(شودمشاهده میتمرینی مختلففواصلداري درااثر معنبراساس این جدول،

1. SPSS 18
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,140.103=7,231F(توان نتیجه گرفت که بین فواصل مختلف تمرین تفاوت معناداري ، میبنابراین؛
P=0.001(دهدداري را نشان میاتفاوت معننیزتعامل بین بلوك و گروهوجود دارد. 

,400.7=14,231F .(هاي بلوكهاي تمرینی درگروهمیزان تغییرات بین ،1شکلاین نتایج و بهبا توجه
ها در که بین گروهحاکی از این است1جدولها در این، تحلیلبروهعالاکتساب تفاوت وجود دارد. 

نتایج همچنین، ). 001.0P=,228.16=2,33F(شودمشاهده میداري اتفاوت معننیز اکتساب ۀمرحل
با گروه ) 6/23±88/72(خطا دهد که بین گروه کم) نشان می2جدولآزمون تعقیبی با روش توکی (

که حالیدر؛وجود دارديتفاوت معنادار) 6/37±32/96(متغیر گروه و) 8/38±53/87(پرخطا 
.یستمعنادار نطا و متغیر بین گروه پرختفاوت 

تحلیل واریانس بین گروهی با 1جدولنیزاکتسابۀدر ارتباط با نمرات خطاي مطلق در مرحل
بلوك تمرینی را نشان ت هشنیزخطا، پرخطا و متغیر وتمرینی کمۀبرنامسه هاي تکراري با اندازه

P=0.001(خورد چشم میبهداري در فواصل مختلف ا، اثر معنشودمشاهده میطور که دهد. همانمی

,909.364=7,231F( بین فواصل مختلف تمرینی تفاوت وجود دارد. همچنین، تعامل بین ،بنابراین؛
این ،2شکل). با توجه به 001.0P=,775.17=14,231Fدهد (داري را نشان میابلوك و گروه تفاوت معن

هاي مختلف تفاوت هاي تمرینی در گروهکه بین میزان تغییرات بلوكاستآنبیانگر موضوع 
ۀها در مرحلدهند که بین گروهنشان می1جدولها در تحلیلبراین، عالوهمعناداري وجود دارد. 

ن دقت درمیانگیدر ،بنابراین؛)001.0P=,959.52=2,33Fاکتساب تفاوت معناداري وجود دارد (
با واکتسابۀ. در مرحلردلحاظ آماري تفاوت معناداري دابههابین گروه،هااکتساب در بلوكۀمرحل

طور معناداري کمتر از ه) ب4/28±19/17خطا (، میانگین خطاي مطلق در گروه کم2جدولتوجه به 
) و میانگین خطاي مطلق در گروه متغیر 5/47±84/69خطا (میانگین خطاي مطلق در گروه پر

گروه پرخطا و متغیر تفاوت معناداري مشاهدهدو که بین حالیدرباشد؛ می)48/52±4/43(
. شودمین

: خطاي مطلق و خطاي متغیرهاي تمرینیگروهنتایج تحلیل واریانس ـ1جدول

درجۀ منابع خطا
آزادي

خطاي متغیرخطاي مطلق
FPFP

رحله اکتسابم
7909/364001/0140/103001/0و231گروهی)جلسات تمرین (درون

2959/52001/0228/16001/0و33گروه تمرینی (بین گروهی)
14775/17001/0400/7001/0و231مرحلۀ اکتساب * گروه تمرینی

2943/20001/0249/11001/0و35گروهی)گروه تمرینی (بینیادداري
2704/66001/0862/17001/0و35گروه تمرینی (بین گروهی)تکلیف دوگانه

2304/5010/0871/6003/0و35گروه تمرینی (بین گروهی)انتقال فاصلۀ جدید
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از تحلیل واریانس ،هامربوط به تکلیف توسط آزمودنیةشدتعداد قوانین گزارشۀمقایسمنظوربه
ها تفاوت معناداري وجود دارد بین گروهدهدمینشان تایج این تحلیل ن.طرفه استفاده شدیک

)001.0P=,615.15=2,35F .( قوانین مربوط به ،آزمون تعقیبی با روش توکیبراساس نتایج حاصل از
کمتر از گروه پرخطا )P=0.001(طور معناداريبه)0/1±67/92خطا (تکلیف در گروه کم

گروه اخیر تفاوت معناداري دو بین کهحالیدرباشد؛می) 0/3±67/08() و گروه متغیر 65/33±0/3(
). P=0.629(اردوجود ند

1در جدولیادداري ۀها در مرحلعملکرد گروهۀبراي مقایسطرفهآزمون تحلیل واریانس یکنتایج 
P=0.001(تفاوت وجود داردهاگروهبین خطاي متغیر،براساس آننشان داده شده است. 

,249.11=352,Fخطابین گروه کمدهدنشان مینیز ) 2جدول(ی ). آزمون تعقیبی با روش توک
تفاوت معناداري ) 17/58±04/95(و متغیر ) 15/61±61/58(خطابا گروه پر)58/88±12/34(

).1شکل(شودمیمشاهده نگروه پرخطا و متغیر دو تفاوت معناداري بین وجود،اینبا. وجود دارد
سازدمیآشکار هاي آزمایشی گروهداري را بین عملکردا، تفاوت معنمطلقخطايبه مربوطنتایج 

)001.0P=,943.20=2,35F .(آزمون تعقیبی توکینتایج براین، عالوه)میزان دهدنشان می) 2جدول
متغیر گروه و ) 10/63±47/32(گروه پرخطا در مقایسه با) 9/43±29/85(خطا روه کمخطاي گ

مشاهده ، اما بین گروه پرخطا و متغیر تفاوت معناداري داري کمتر استاطور معنبه) 75/42±8/67(
. )2شکل(شودنمی

و خطاي متغیرنتایج آزمون تعقیبی با روش توکی: خطاي مطلق ـ2جدول

آمارهمراحل
خطاي متغیرخطاي مطلق

ـ خطاکم
پرخطا

ـ خطاکم
متغیر

ـ پرخطا
متغیر

ـ خطاکم
پرخطا

ـ خطاکم
متغیر

ـ پرخطا
متغیر

90/0- 24/14- 17/414/15- 34/15- 52/19اختالف میانگیناکتساب
001/0001/0107/0001/0001/0951/0دارياسطح معن

62/2- 07/24- 69/26- 10/4- 57/23- 47/19اختالف میانگینیادداري
001/0001/0549/0001/0001/0906/0دارياسطح معن

45/8- 94/33- 71/439/42- 14/39- 85/43اختالف میانگیندوگانهلیفتک
001/0001/0502/0001/0001/0505/0دارياسطح معن

05/476/2170/1709/511/1702/12اختالف میانگینجدیدۀانتقال فاصل
836/0012/0046/0536/0003/0042/0دارياسطح معن
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ها در که بین گروهدهد میتکلیف دوگانه نشان ۀ) در مرحل1جدولطرفه (یکواریانس آزمون تحلیل 
). آزمون تعقیبی با روش توکی 001.0P=,862.17=2,35Fداري وجود دارد (اخطاي متغیر تفاوت معن

) نسبت به گروه پرخطا 17/37±52/20خطا (گروه کمنیز بیانگر این است که) 2جدول(
گروه دو که حالیدرداشته است؛) عملکرد بهتري 20/71±95/14ر () و گروه متغی39/60±16/79(

).1شکل(دهندمیداري را نشان ناپرخطا و متغیر تفاوت معن
شودمشاهده میها در آزمون تکلیف دوگانه تفاوت بین میزان خطاي مطلق عملکرد گروه،همچنین

)001.0P=,704.66=2,35F) که حاکی از این استنیز ) 2جدول). آزمون تعقیبی با روش توکی
معناداري کمتر از میانگین گروه پرخطا شکله) ب21/44±69/6میانگین گروه کم خطا (

تفاوت معناداري بین گروه پرخطا و باشد، امامی) 11/83±01/35) و گروه متغیر (11/07±12/88(
).   2شکل(ردمتغیر وجود ندا

طرفه هاي تمرینی با تحلیل واریانس یکگروهده توسطشهاي شمارشتعداد تونۀمقایسبراین، عالوه
هاي تعداد تونو)204.0P=,667.1=2,35Fوجود ندارد (یها تفاوتبین گروهدهد کهمینشان 

) بیشتر از گروه پرخطا 8/38±98/75خطا (هاي گروه کمشده توسط آزمودنیشمارش
. باشد) می5/35±18/42) و گروه متغیر (39/58±6/33(
بیانگر این است)1جدولطرفه (جدید با تحلیل واریانس یکۀجزیه و تحلیل آزمون انتقال در فاصلت

=010.0P) و مطلق (003.0P=,871.6=2,35F(هاي آزمایشی در میانگین خطاي متغیرکه بین گروه

,304.5=2,35F2جدولاساس آزمون تعقیبی با روش توکی (برداري وجود دارد. ا) تفاوت معن(،
) تفاوت7/51±90/01) با گروه متغیر (13/68±02/12خطا (میانگین خطاي متغیر گروه کم

شود.مشاهده نمیيدارا) تفاوت معن13/63±14/02خطا و پرخطا (، اما بین گروه کمردداري داامعن
یانگین منیز. در خطاي مطلقشودمیدیدهيداراگروه پرخطا و متغیر تفاوت معندو بین ،همچنین

داري بیشتر از امعنشکله) ب16/80±27/65) و پرخطا (18/84±91/71خطا (اجرا در گروه کم
خطا و پرخطا تفاوت گروه کمکه بیندرصورتیباشد؛ می) 16/62±92/95میانگین گروه متغیر (

). 2و1(شکل خورد چشم نمیبهداري امعن



1395، بهار 23رفتار حرکتی شماره 58

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

یر 
متغ

ي 
خطا

)
متر

ی 
سانت

(

گروه کم خطا گروه پرخطا گروه متغیر

هاي تمرینی در خطاي متغیرایش چگونگی عملکرد گروهـ نم1شکل 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

لق
مط

اي 
خط

)
متر

ی 
سانت

(

گروه کم خطا گروه پرخطا گروه متغیر

هاي تمرینی در میانگین خطاي مطلقـ نمایش چگونگی عملکرد گروه2شکل 



59سال12تا 10خطا و پرخطا در دختران پذیري تمرین کمیادگیري و تعمیم

گیري و نتیجهبحث
در تعداد یکسانی از به توپ فوتبال به سمت هدف را زدنگروه بود که ضربهسه شامل پژوهشاین 

ها از آنۀفاصل،تدریجو بهتمرین کردند. گروه پرخطا، تمرین را از فواصل دور شروع کردهاکوشش
اتخاذ یک راهبرد آزمون فرضیه در طول اکتساب منجر بهیهدف کاهش یافت. این پروتکل تمرین

کاري را افزایشۀپردازش در مسیر اخباري و تکیه بر دسترسی حافظ،بنابراین؛ شودمهارت می
ترین توپ فوتبال از نزدیکزدن بهخطا به تمرین مهارت ضربهگروه کمدرمقابل، . )13(دهدمی

تعداد کوشش یکسانی نیز کنترل گروهها از هدف بیشتر شد. آنۀفاصل،تدریجفاصله پرداختند و به
روه ند که این گهستبر این باورپژوهشگرانرا در فواصل مختلف با ترتیب متغیر تمرین کردند. 

یابی به پردازند و فرضیاتی را براي دستصورت هوشیارانه به پردازش اطالعات مربوط به تکلیف میبه
منجر به انباشتگی قوانین مربوط به درنهایت، کنند که آزمون می، راهبردهایی براي انجام مهارت

اي آماري با استفاده از هنتایج حاصل از تحلیل. شودباشد) میمیکاري ۀکه وابسته به حافظ(مهارت 
ها در گروهبینکهبراي مراحل اکتساب نشان دادهاي تکراريتحلیل واریانس بین گروهی با اندازه

این، نتایج نشان دادندبرعالوه). 1شکلو1جدول(ردوجود دامعناداري اکتساب تفاوتۀمرحلطول 
نسبت به هدف را در مرحلۀ اکتسابتريمیزان انحراف کم،گروه دیگردو خطا در مقایسه با گروه کم

میزان خطاي کمتري را ،به نسبت افزایش فاصله،دیگرعبارتبه. ه استباالتر بودآنو دقته داشت
ۀاز مرحلپسشده گزارشعالوه، تعداد قوانین. بهنموده استگروه دیگر تجربه دو در مقایسه با 

از موضوع اخیر ،بنابراین؛گروه دیگر بوددو کمتر از طور معناداري بهخطادر گروه کم،اکتساب
صورت ضمنی بوده گروه دیگر بهدو خطا در مقایسه با شود که یادگیري در گروه کماستنباط می

شدن کالمیکه قابلشودمیاي اي از دانش رویهبدنهایجاد است و این نوع یادگیري منجر به 
خطا با توجه به هاي گروه کمشود که آزمودنیخطا باعث مین کمرسد نوع تمرینظر می. بهباشدنمی

با نیز د و با افزایش فاصله و نرسببه ثباتی از اجرا ،آمیزهاي موفقیتمحدودیت در خطا و کوشش
کمتر شده و تمایل به تداوم ،تر، تغییرپذیري در فواصل بیشترتوجه به تمرین قبلی در فواصل نزدیک

اساس بر.)12(یابدافزایش شدهیند ضمنی ایجادافرۀواسطهباي یک مسیر رویهدر ثبات در اجرا 
تصحیحمنظوربهاحتماالً وخطایکدنبالبهکنندهاجرا،)2008(مکسولوبازگماري مسترزۀنظری

،هاي پرخطا و متغیردر گروه،نتیجهدر.)5(دهدمیافزایشراخودحرکاتبرهوشیارانهکنترل،آن
دهد و هاي احتمالی خطا تشکیل میمورد علتفرضیاتی را در،یادگیرنده پس از حرکات ناموفق

یندي آشکار است که افر،دهد. آزمون فرضیهنیاز را انجام میهاي موردسازگاري،جهت حذف خطاها
مقایسه دردنبال دارندهایی که خطا را به. نیاز شناختی براي کوششباشدمینیازمند منابع شناختی 

رسد شرایط تمرین در پروتکل نظر میبنابراین، به؛)17خطا بیشتر است (هاي بدونبا کوشش



1395، بهار 23رفتار حرکتی شماره 60

خطاهاي ،کند و یادگیرنده در طول تمرینخطا، خطاهاي یادگیرنده را محدود مییادگیري کم
ثاین موضوع باع،نتیجهدرخواهد داشت.نسبت به شرایط تمرینی پرخطا و متغیر راکمتري

هاي آشکار کمتر باشد و خطا نسبت به یادگیريشود که منابع شناختی درگیر در یادگیري کممی
یادگیري ناهوشیار شود.باعث

ۀخطا مانند مرحلکنندگان در شرایط تمرینی کمنتایج اجرا در یادداري نشان داد که شرکت
شناسی طور که روشهماناست.باالترهاۀ آنو دقت ضربرنداکتساب، خطاي متغیر کمتري دا

که جاییآنبراي تمرین دارند و ازیخطا روند منظمخطا و پرهاي کمگروه،دهدنشان میوهشژپ
، این احتمالکردندتمرینی را در بیشترین مسافت اجرا ۀهاي گروه پرخطا اولین فاصلآزمودنی

اما باید در نظر ،موضوع باشدهمینخطا رود که دلیل نتایج متفاوت براي این گروه با گروه کممی
یک هفته در نظر ،بردن اثرات موقتیبینبراي ازیادداري ۀفاصل،که در پژوهش حاضرداشت
گروه دو اختالف بین نبودن،بنابراین؛گردیدمتغیر لحاظ تمرین صورت بهگروه کنترلوشدگرفته

ۀدر مرحل،بیشتر در اوایل مراحل اکتسابرین فواصلدهد که تأثیر تمکنترل و پرخطا نشان می
گروه دو نسبت به خطابودن عملکرد در آزمون یادداري در گروه کمو بهتراستیادداري از بین رفته

و این نوع تمرین باعثاستبودهحرکتییادگیريۀاولیمراحلدرخطاهاعلت کاهشبهدیگر
باالترياجرايو ) 15(شوندحفظبیشتريزمانبراي مدتب اکتساۀشود نتایج حاصل از مرحلمی

)16(باشندرا در آزمون یادداري
دو دهد که تکلیف ثانویه باعث تخریب عملکرد دوگانه نشان میتکلیفنتایج در آزمون همچنین، 

افرادي که براي یادگیري مهارتدیگر، عبارتبه.گروه پرخطا و متغیر در مهارت اصلی شده است
مستقل از صورت به،گروه دیگردو در مقایسه با ،اندخطا استفاده کردهکمۀتوپ از برنامبهضربه
ها فضاي بیشتري براي شمارش تون،نتیجهو دراندپرداختهزدنکاري به انجام مهارت ضربهۀحافظ

تکلیفۀمرحلخطا در هاي گروه کمشود که احتماالً آزمودنیاستنباط میاند.در اختیار داشته
اجراي براین، عالوه.اندبراي اجراي تکلیف داشته)16(تحلیلی کمتريی ـپردازش کالم،دوگانه

منجر به ثبات عملکرد و )13(کاري در این گروه ۀو وابستگی کمتر به حافظکمترۀهوشیاران
خطا و متغیر هاي پرکه پردازش شناختی گروهصورتیدر؛جلوگیري از اختالل در حرکت شده است

احتمال دارد اجراي )6،7(بودر س ـ بلیۀاساس فرضیبر،بنابرایناست؛در این شرایط افزایش یافته
یادگیرنده در این شرایط مختل شود.
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شرایط دو ها در این آزمودنیشودگروه پرخطا و متغیر استدالل میدو تخریب اجرا در از براین، عالوه
این نوع یادگیري ،)1974(1بادلی و هیچۀاساس نظریاند که برشتهتمرین، یادگیري آشکاري دا

،)کالمیقابل(اخباريدانشکاريدستویادآوريدر همواطالعاتةذخیردرهمعمدي است و
از ،کسب دانش مربوط به یادگیري مهارتمنظورهب،بنابراین؛ )14(باشدمیکاري ۀحافظبهوابسته

کند و ) را تکرار می10هاي مکسول و همکاران (کنند. این نتایج، یافتهمیمسیر اخباري استفاده
اشمیتز و و )17)، الم و همکاران (16و همکاران (3)، ژو15(و همکاران2هاي پولتنراستا با یافتههم

- افتهبا ی،در ارتباط با اجراي مهارت در تکلیف دوگانههاي مادرمقابل، یافته. باشدمی) 18همکاران (
) از مهارتی استفاده شده بود که 19سانلی و لی (پژوهش. در باشدنمیسو ) هم19هاي سانلی و لی (

شد که با مییهاي ظریفشامل مهارتکهداشت را ظریف از انگشتان ةیادگیرنده نیاز به استفاد
به توپ ضربه. مهارت ردتفاوت داحاضر استفاده شدپژوهشبه توپ فوتبال که در زدنمهارت ضربه

هاي درشت شامل مهارت،گلف)ۀگذشته (ضربمطالعاترفته در کارههاي بفوتبال مانند مهارت
هایی وجود داشته رشت تفاوتهاي ظریف و داحتمال دارد بین یادگیري مهارت،بنابراینود؛شمی

باشد.
که حالیدر؛پرخطا نشان ندادخطا و گروه کممیانراتفاوتی،جدیدۀآزمون انتقال تأخیري در فاصل

راانتقال ضعیفی،گذشتهمطالعاتمتغیر معنادار بود. پر خطا با گروه خطا و بین گروه کمتفاوت 
شرایط اسازگاري بمنظورههاي یادگیري آشکار ب). گروه13،23اند (براي یادگیري ضمنی نشان داده

ه درگیري شناختی کمتر براي گروه یادگیري کحالیدر؛ پذیري بیشتري دارندتوانایی تعمیم،جدید
هاي این موضوع تفاوت.را در مرحله انتقال محدود می کندپذیريتعمیمضمنی در مرحله اکتساب، 

هاي یادگیري ). یادگیرندگان گروه23دهد (کارکردي بین یادگیري آشکار و ضمنی را نشان می
انتقال بهتر و احتمال ،بنابراین؛ نا باشنددر شرایط جدید آشتغییر تکنیکباآشکار ممکن است 

درگیري شناختی بیشتر در اجراي هوشیارانه و ،واقع). در24(وجود داردتحت این شرایط يبیشتر
انجام حرکت تحت شرایط جدید، تغییرات منظورهشود که یادگیرندگان بیادگیري آشکار باعث می

ضمنی با هوشیاري کمتر در اجراي تکلیف در مراحل یندهاياکه فرحالیدر؛مناسب را اعمال کنند
هاي جدید تکلیف توانایی کمتري براي سازگاري در موقعیتکه شودمیمنجر به اینکسب مهارت 

شود که باعث میدر یک موقعیت جدیداجراي مهارت رسد مینظربهحقیقت، داشته باشیم. در
،براي رسیدن به موفقیت در شرایط جدیدارج شود و یادگیري و حالت ضمنی خۀرویاز یادگیرنده

)، 1975اشمیت و لی (ةطرحوارۀاساس نظریبریند تحلیلی شود. اکرده و وارد فرتالش شناختی

1. Hitch
2. Poolton
3. Zhu
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یادگیرنده با استفاده از ،نتیجهدروشود کسب قوانین تمرین میمنجر بهتمرین در فواصل مختلف 
شرایط اولیه براي اجرا و پیامدهاي حسی و پیامدهاي نتیجه ۀشده در ارتباط با مقایسقوانین کسب

اساس نتایج . بر)2(در شرایط جدید داشته باشدعملکرد مناسبی تواند میدر حرکات گذشته
خطا و پرخطا رسد تمرین متغیر با ترتیب نامنظم در مقایسه با تمرین کمنظر میحاضر بهپژوهش

خطا پروتکل تمرینی کم،واقعدر. شودمیپذیري بیشترو تعمیمکه ترتیب منظمی دارند باعث انتقال
) و 10،15،16گذشته (هايپژوهشهاي راستا با یافتههم،شودمنجر به یادگیري ضمنی میکه

(تمرین در در مقایسه با گروه تمرین متغیر ،)2008بازگماري مجدد مسترز و مکسول (ۀنظری
.داردراهاي جدیدانتقال به موقعیتتري از ضعیفقابلیت ،فواصل مختلف با ترتیب نامنظم)

موجودات) بالغ نسبت به هاي فیلوژنی (تکامل تدریجی شناسی تکاملی، مکانیسماساس زیستبر
انعطاف بیشتري دارند.،هنگام اختاللو تر هستندباثبات، اندهایی که دیرتر تکامل یافتهمکانیسم

،هاي ضمنیکند که مکانیسم) استدالل می1992(1این چهارچوب، ربربه توجهاساس و با همینبر
در ،بنابراین؛هاي آشکار، بالیدگی فیلوژنی بیشتري دارندلحاظ تکاملی در مقایسه با مکانیسمبه

هاي انعطاف بیشتري براي برخورد با موقعیتاز هاي اختالل در زندگی از قبیل ورزش، موقعیت
گزارش حاضر نشان داد،پژوهشطور که نتایج . همان)20(برخوردار هستندر فشاپرزا و استرس

؛ لذا، هاي پرخطا و متغیر کمتر بودخطا نسبت به گروهقوانین مربوط به تکلیف در گروه کم
)، 16با استفاده از الکتروانسفالوگرافی (گذشتهمطالعاتهايبرمبناي یافتهنیزاساس و همینبر

ها طور که یافتهعنوان یادگیري ضمنی در نظر گرفته شده است. همانخطا بهیادگیري کمۀمبرنا
هاي زمان با شمارش تونبه توپ همزدنخطا در ضربههاي گروه کماجراي آزمودنی،نشان داد

شان تر از گروه پرخطا و متغیر بود که این موضوع نزمان، باثباتهمۀعنوان تکلیف ثانویمترونوم به
ها آن،نتیجهدر.صورت ناهوشیار و ضمنی بوده استبه،خطااجراي ضربه به توپ در گروه کمدهدمی

توان نتیجه گرفت که یادگیري می،بنابراین؛اندظرفیت توجهی و نیاز شناختی کمتري به اجرا داشته
کارآمدتر باشد و ،زمان تکلیف حرکتی با تکالیف شناختی دیگرضمنی در شرایط استرس و انجام هم

اجتناب از منظورهبپژوهشکار برد. در این براي راهبردهاي بازي بهراظرفیت شناختی بیشتري
هاي آشکار و گذشته در ارتباط با یادگیريهايپژوهشو بررسی پژوهشگرسوگیري احتمالی 

پژوهشت به هدف شونده نسبگر و آزمونسویه کور استفاده شد که در آن آزموناز روش دو،ضمنی
ها شده توسط آزمودنیدوگانه و تعداد قوانین گزارشتکلیفبا توجه به نتایج باشند.میاطالع بی

1. Reber
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منجر به یادگیري ضمنی در مهارت حرکتی احتماالً ،خطایادگیري کمۀنشان داده شد که برنام
).10،16گذشته است (هايپژوهشها در تأیید این یافتهکهشود ارزیابی میمورد

دهد محدود کردن خطاها در اجراي تکالیف حرکتی در مرحله تحقیق حاضر نشان می:پیام مقاله
داشته باشند. از حرکتی کند تا یادداري بهتري در اجراي تکالیف اکتساب به کودکان کمک می

وع هاي شناختی کودکان، در حال رشد است، این نکه توانایی پردازش اطالعات و فرآیندآنجایی
- برنامه تمرینی به علت خطاهاي کمتر در طول مراحل یادگیري باعث درگیري شناختی کمتري می

دهندگان کند. بنابراین به معلمان، مربیان و آموزشتري ایجاد میشود و الگوي حرکتی با ثبات
شود از این رویکرد به منظور افزایش یادگیري حرکتی هاي حرکتی و ورزشی توصیه میمهارت

فاده کنند.است
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Abstract

The present study was aimed at investigating the number of errors made during learning a
motor skill, putting the soccer ball, to create different type of learning (implicit learning vs.
explicit learning). For this purpose, 10-12 year-old female children trained in three groups
of 12 of errorless, error full and variable practice that performed 8 blocks of 25 trials for 8
different distances. Then, the subjects were asked to report each technique that they have
used to perform the task successfully. Their performance was evaluated a week later in
retention, dual transfer and novel distance transfer tests using absolute and variable error.
There was a statistically significant improvement in the acquisition phase for each group
(P=0.001); however, errorless group had lower error (P=0.001), also the number of rules
reported after training was significantly lower than the two other groups (P=0.001). The
results of retention and dual transfer test showed better performance (namely less absolute
and variable error) for the errorless group than the other groups (P=0.001); however, the
variable practice group in the novel distance transfer test had less absolute and variable
error (P=0.001) and therefore better performance. Findings concluded that the reduction of
errors during practice leads to implicit learning of putting soccer in female young children,
and this type of learning compared with explicit learning under conditions of disorder (dual
task) remains stable, but the generalization and skill transfer to novel conditions is better in
explicit learning.
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