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 .8دانشجوی دکتری يادگيری حرکتی ،دانشکدة علوم ورزشی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ايران  .4دانشيار
گروه رفتار حرکتی ،دانشکدة علوم ورزشی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ايران  .9استاد گروه رفتار حرکتی،
دانشکدة علوم ورزشی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ايران  .2استاديار گروه رفتار حرکتی ،دانشکده علوم
ورزشی ،دانشگاه بوعلی سينا ،همدان ،ايران

چکيده
هدف از مطالعۀ حاضر بررسی نقش تمرین کمخطا ،پرخطا و تصادفی بر اکتساب و یادگیری زمانبندی نسبی یک تکلیف
حرکتی بود .بدینمنظور  15دانشجوی پسر ( )22 ± 4دانشگاه بوعلی سینا همدان انتخاب شدند و بهصورت تصادفی در
چهار گروه (کنترل ،کمخطا ،پرخطا و تصادفی) قرار گرفتند .این پژوهش در پنج مرحله شامل پیشآزمون ،اکتساب،
یادداری/انتقال  51دقیقه و یادداری/انتقال  24ساعته انجام گرفت .در مرحلۀ اکتساب ،تکلیف زمانبندی با سه درجه
دشواری متفاوت (ساده ،متوسط و دشوار) در سه جلسۀ  41کوششی با دریافت بازخورد توسط گروههای آزمایشی ،تمرین
شد .بهمنظور تحلیل دادهها از تحلیل واریانس مرکب (دوعاملی) با اندازههای تکراری بر روی هر کدام از متغیرها در مراحل
اکتساب و یادداری استفاده شد .همچنین از آزمون تحلیل واریانس یکراهه (آنوا) در سایر مراحل استفاده شد .نتایج در
عامل زمانبندی نسبی نشان داد که در پیشآزمون تفاوت معناداری بین گروهها وجود ندارد ( ،)P<1/1 1و در آزمونهای
یادداری و انتقال ،گروه کمخطا عملکرد بهتری نسبت به سه گروه پرخطا ،تصادفی و کنترل داشت ( .)P≥1/1 1در آزمون انتقال تکلیف
ثانویه ( 24ساعته) گروه کمخطا عملکرد بهتری نسبت به گروه تصادفی و پرخطا داشت ( .)P≥1/1 1این نتایج نشان میدهد که تمرین
در شرایط کمخطا به یادگیری بهتر تکلیف و تعمیم آن به شرایط جدید منجر میشود که مطابق با نظریههای یادگیری ضمنی و
بازپردازش آگاهانه است.
واژههای کليدی
تمرین کم و پرخطا ،تمرین تصادفی ،زمانبندی نسبی ،یادگیری ضمنی و آشکار.
* نويسنده مسئول  :تلفن 03868513691 :

Email:askakhki@um.ac.ir
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مقدمه
تمرین مهمترین عامل ضروری برای اکتساب مهارتهای حرکتی است .ازاینرو همواره از اهداف مهم
تحقیقات در یادگیری حرکتی انسان ،شناسایی تمرینی است که یادگیری مهارت حرکتی را به حد مطلوب
برساند .محققان و پژوهشگران با دستکاری متغیرهای مختلف به بررسی این موضوع پرداختهاند که چگونه
یادگیری یک مهارت حرکتی را میتوان به بهترین نحو ممکن بهبود بخشید .بیشک از مهمترین عوامل
در یادگیری این است که فراگیرنده بتواند از اطالعات مفید استفاده و از اطالعات نامربوط صرفنظر کند
( .)5یکی از چالشهای اساسی برای مربیان ،سازماندهی و ایجاد محیط تمرینی است که میزان ارتکاب
فراگیران به خطا در اکتساب مهارت حرکتی را کاهش دهد و به بهترین وجه نیازهای آنها را برآورده کند
( . )2فرایندهای شناختی پنهان و آشکار نقش مهمی در اکتساب و عملکرد بعدی مهارتهای حرکتی ایفا
می کند .برخی محققان معتقدند که فرایندهای آشکار بخش اساسی در عملکرد و یادگیری حرکتی بوده
و فرایندهای پنهان برای تکمیل آن فرایندها ،بهخصوص وقتی سازگاری با مهارتها ضروری است ،مورد
نیازند؛ اما برخی دیگر اظهار داشتند که فرایندهای پنهان اساس و پایۀ عملکرد ماهرانه را تشکیل میدهند
( .)5نقش فرایندهای آگاهانه در یادگیری حرکتی و عملکرد تا حد زیادی تأیید شده است .نظریههای
سنتی یادگیری حرکتی اعتقاد دارند که درگیری آگاهانۀ باالیی در اکتساب مهارتهای حرکتی اولیه وجود
دارد( )2که در آن اجراکننده تالش می کند تا به کشف الگوهای حرکت مؤثر و کارامد برای اجرای مهارت
نائل آید .راه دستیابی به این آگاهی و دانش آشکار از طریق اطالعاتی است که یادگیرندگان بهطور شفاهی
توصیف میکنند ،در نتیجه اجراکننده مجموعهای از قوانین صریح و روشن را دربارۀ چگونگی انجام مهارت
کسب میکند و منابع حافظۀ کاری مسئول ذخیرهسازی و دستکاری موقت اطالعات در ذهن است که
فرایند کنترل آگاهانه از این منابع استفاده میکند (.)3
از نظریههایی که براساس فرایندهای آگاهانه در زمینۀ سازماندهی تمرین مطرح است و به بررسی
شرایط تمرینی مطلوب میپردازد ،نظریۀ تداخل زمینهای 5بتیگ ( )5691است که بعدها در یادگیری
حرکتی توسط شیا و مورگان )5696( 2بسط داده شد .اعتقاد بر آن است که تمرین با شیوۀ تصادفی نسبت
به تمرین مسدود فوایدی برای یادگیری مهارتهای حرکتی در پی خواهد داشت ،چراکه بازنمایی متمایز
و بسیار دقیقتر مهارتهای حرکتی را در حافظه تقویت میکند ( .)4همچنین پردازش وسیع و متمایز به
1. contextual interference
2. Shea & Morgan
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افزایش تداخل در حافظۀ کاری در طول تمرین تصادفی منجر میشود که در نهایت یادداری را تسهیل
میکند .از طرفی ،لی و مگیل 5و مگیل و هال ( )4بیان کردند که تداخل زمینهای از طریق فرایند فراموشی-
یادآوری به درگیری بیشتر حافظهکاری منجر میشود .اگرچه این فرضیهها ممکن است توضیح دقیقی
برای اکتساب هوشیارانه بسیاری از مهارتهای حرکتی ارائه دهد ،چگونگی اکتساب برخی مهارتها بدون
درگیری آگاهانه را توضیح نمیدهد ( .)4 ،1مطالعات گسترده نشان دادهاند که مهارتهای آموزشدادهشده
با استفاده از رویکرد آشکار ،در موقعیتهای که تقاضاهای حرکتی و شناختی ،مانند خستگی ،تحت فشار
روانی و انجام همزمان چند تکلیف بر فرد تحمیل میکنند ،کمتر مقاوم اند و موجب اختالل در فرایندهای
خودکار اجرای مهارت میشوند ( .)3 ،9اوزاکا 2و همکاران ( )5669و سکیا 3و همکاران ( )2119معتقدند
که پردازش هوشیار برای توجیه اثر تداخل زمینهای کافی بهنظر نمیرسد و فرایندهای ناهوشیار نیز در
آن دخیلاند ( .)1 ،9رندل 4و همکاران ( )9شواهدی اولیه از مزایای تمرین تصادفی از طریق سازوکارهای
یادگیری حرکتی ضمنی 1را پیشنهاد دادند .آنها عنوان کردند که تغییر تکلیف در تمرین تصادفی به
انباشتگی اطالعات زیادی در حافظۀ کاری منجر میشود ،اما این اطالعات در فرایند آزمون فرضیه درگیر
نمیشود .در همین زمینه ،مسترز و مکسول 9عنوان کردند که یادگیری مهارتهای حرکتی میتواند بهطور
ضمنی یا بهعبارتی با حداقل تالش آگاهانه (شناختی) که خود به کاهش وابستگی به حافظۀ کاری منجر
میشود ،مؤثر واقع گردد (.)5
یادگیری ضمنی ،بنابر تعاریف ،بهعنوان اکتساب مهارت حرکتی با آگاهی اندک یا در غیاب دانش
آشکار که عملکرد را هدایت میکند ،تعریف شده است .بر این اساس تمرین باید بهگونهای طراحی شود
که در آن محیط ی ادگیری برای به حداقل رساندن میزان دانش آگاهانه سازماندهی شود .کلید بهرهمندی
از این نوع تمرین ،کاهش احتمال تمرکز آگاهانۀ اجراکننده بر روی قواعد مکانیکی در شرایط اضطرابآور
و پرفشار است که درگیری آگاهانۀ اجراکننده بر روی قواعد مکانیکی حرکات را به حداقل میرساند .در
همین زمینه ،اخیراً رویکرد یادگیری ضمنی از طریق طراحی تمرینات کمخطا 9بررسی شده است (-51

1. Lee & Magill
2. Osak
3. Sekiya
4. Rendell
5. Implicit motor learning
6. Masters & Maxwell
7. Errorless practices
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 .)3،1،5در یادگیری کمخطا ،شرایط تمرین بهمنظور به حداقل رساندن تعداد اشتباهات احتمالی توسط
یادگیرنده در طول اجرای مهارت حرکتی در مرحلۀ اکتساب دستکاری میشود ،بنابراین از این طریق
مقدار توجه تخصیصداده شده به پردازش آشکار قوانین و فرضیات زیربنایی اجرا را کاهش میدهند.
یادگیری کمخطا از عدم وابستگی به پردازش آگاهانه برای شناسایی و حذف خطاها نشأت میگیرد (.)2 ،55
برخی مطالعات متعاقباً نشان دادهاند که برای تسهیل یادگیری،کاهش خطاها بهویژه در مراحل اولیۀ
یادگیری حیاتی است ،چون موجب کاهش استفاده از حافظۀ کاری برای مکانیزم شناسایی آگاهانۀ خطاها
و اصالح آنها میشود .ون جنیکن و همکاران ( )2154نشان دادند شرکتکنندگانی که مهارت دارت را به
شیوۀ یادگیری کمخطا آموخته اند ،نسبت به گروهی که مهارت را به صورت پرخطا آموزش دیدند از
عملکرد بهتری در در آزمونهای یادداری و انتقال برخوردار بودند( .)52 ،53نظریهپردازان یادگیری
حرکتی ،رویکرد تمرینی پرخطا را بهعنوان یکی دیگر از شیوههای تمرینی سودمند برای یادگیری معرفی
میکنند .شرایط یادگیری پرخطا فرصتهایی را برای یادگیرنده در انتخاب الگوی حرکت صحیح فراهم
میکند .این کار ممکن است از طریق تشویق به رفتار آزمون فرضیه 5دربارۀ استراتژیهای حرکت و افزایش
فرایند حل مسئله در تجربیات مختلف و غلبه بر اشتباهات صورت بگیرد ( .)54،9 -59همچنین انواعی از
یادگیری پرخطا می تواند یادداری و انتقال در افراد سالم و افراد با صدمات سیستم دستگاه عصبی مرکزی
مانند سکتۀ مغزی را افزایش دهد ( .)51اثر تداخل زمینهای یک نمونۀ عملی از یادگیری پرخطا شامل
تغییرات بین تکالیف است که اغلب در طول تمرین موجب ایجاد خطای زیادی میشود ،اما موجب افزایش
در یادداری و انتقال میشود ( .)9 ،54 ،51نظریۀ طرحواره نقش خطاها را در یادگیری حرکتی مثبت
عنوان میکند .همۀ کوششهای تمرینی ،هم کوششهای موفق و هم ناموفق ،بهصورت بلوکهای
ساختمان بهصورت تدریجی موجب استحکام بنا میشود و مجموعهای از قوانین را ایجاد میکند و مزیتی
برای یادگیری حرکتی بههمراه دارد ( .)9 ،59مونت 2و همکاران ( )2119و لیواک 3و همکاران ()2159
معتقدند که تحقیقات بیشتری برای شناسایی ویژگیهای تکلیف از جمله پیچیدگی تکلیف ،تکالیف
حرکتی و غیرحرکتی و نوع تکلیف برای بررسی پروتکلهای کمخطا و پرخطا ضرورت دارد (.)51 ،51
اگرچه بیشتر کارهای تحقیقی در پروتکلهای کمخطا و پرخطا در مورد تکالیف میدانی در شاخصهایی

1. Hypothesis testing
2. Mount
3. Levac
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مانند فاصله از هدف ( )1،55،51یا اندازۀ هدف ( )3 ،55تا حدودی تأیید شده ،ولی تحقیق حاضر بر آن
است که اثر آرایش تمرین کمخطا و پرخطا و تصادفی بهجای تأکید بر تغییرات و اندازههای پارامتریک ،با
دستکاری زمان بندی نسبی را که جزء تغییرناپذیر برنامۀ حرکتی است ( ،)59بهعنوان موضوعی کمتر
شناخته شده در تحقیقات گذشته بررسی کند .در تحقیق حاضر یک تکلیف ظریف حرکتی آزمایشگاهی
که در مطالعات پیشین ( ،)59 ،56 ،21استفاده شده بود ،بهکار گرفته شد تا سنجش دقیقتری از عملکرد،
مانند اندازه و تغییرپذیری خطاها امکانپذیر باشد .از آنجا که در تحقیقات گذشته شیوههای مختلف آرایش
تمرین به موازات هم بررسی نشدهاند ،این تحقیق بر آن است تا آرایشهای مختلف تمرین آشکار (تمرین
تصادفی و پرخطا) و ضمنی (کمخطا) ،را بر یادگیری حرکتی تکلیف زمانبندی متوالی آزمایشگاهی مطالعه کند.
روش تحقیق
این پژوهش از نوع مطالعات نیمهتجربی و به لحاظ هدف بنیادی است .شرکتکنندگان این پژوهش
دانشجویان پسر دانشگاه بوعلی سینا با دامنۀ سنی  22 ±4سال بودند که براساس معیارهای ورود  15نفر
بهصورت نمونۀ در دسترس انتخاب شد .تمامی شرکتکنندگان راستدست بودند ،مشکل جسمانی خاصی
نداشته و با تکلیف بهکاررفته در این پژوهش آشنایی نداشتند .شرکتکنندگان بهصورت تصادفی در چهار
گروه آزمایشی تصادفی ( ،)n=53کمخطا ( ،)n=53پرخطا ( )n=53و کنترل ( )n=52قرار گرفتند.
ابزار اندازهگيری
در این پژوهش ،برای اعمال مداخله و اندازهگیری میزان یادگیری افراد در زمانبندی نسبی در طی
مراحل اکتساب و آزمونهای مختلف از یک تکلیف زمانبندی متوالی چهارقسمتی استفاده شد (شکل )5
که از طریق دستگاه اندازهگیری عملکرد حرکتی (رهبانفرد و پرتو )2155 ،ارزیابی شد ( .)56این دستگاه
شامل یک پایۀ چوبی با ابعاد  41×41سانتیمتری بود که سه مانع (با ارتفاع  55و عرض  1سانتیمتر)
بهصورت عمودی و یک هدف ( 55×1سانتیمتری) بهصورت افقی بر روی آن تعبیه شده بود .در وسط
هدف افقی یک دکمۀ استارت هم قرار داشت .فاصلۀ بین دکمۀ شروع و اولین مانع  51سانتیمتر بود و
فواصل بین اجزای دیگر بهترتیب 51 ،32و  23سانتیمتر بود .زمانبندی حرکت توسط میکروسوئیچهای
مدار بستهای که در زیر موانع عمودی و هدف افقی قرار داده شده بودند ،کنترل میشد .میکروسوئیچها از
طریق پورت  IOبا یک مبدل  ADبه لپتاپ متصل میشد .حرکت شرکتکننده از دکمۀ استارت شروع
می شد و با ضربه زدن به موانع عمودی اول تا سوم ادامه پیدا میکرد و در نهایت به هدف افقی ختم
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میشد .زمان سپریشده برای انجام این کار بهعنوان زمان کلی ( )TMT5از طریق زمانسنج نصبشده بر
روی کامپیوتر ثبت میشد .عالوهبر این ،زمانهای انجام هر قسمت از تکلیف ( )ITs2نیز ثبت میشدند
(شکل .)5

شکل  .8نمايی از تکليف مورد استفاده در اين تحقيق

شيوة اجرای تحقيق
این تحقیق در چهار مرحله اجرا شد .در مرحلۀ پیشآزمون ( ،)PRTاز شرکتکنندگان خواسته شد تا
 51بار تکلیف موردنظر را با زمان کل  5211میلیثانیه و زمان بینابینی  311میلیثانیه در هر سگمنت
اجرا کنند ،بدون اینکه هیچگونه بازخوردی دریافت کنند .در مرحلۀ اکتساب ( ،)ACQشرکتکنندگان
گروههای تمرینی در سه جلسۀ تمرین  41کوششی مشارکت کردند .در این مرحله پس از هر کوشش
بازخورد در مورد  TMTو  ITsارائه میشد .پیش از اجرای پروتکل تمرینی ،در طی یک مطالعۀ مقدماتی

3

زمانبندی نسبی طبیعی برای اجرای بخشهای چهارگانۀ تکلیف با زمان کل  5211میلیثانیه بهدست
آمد (که بهترتیب عبارت بودند از  21 ،29 ،59و  35درصد برای بخشهای اول تا چهارم) .این تکلیف
بهعنوان یک تکلیف ساده ( )Task Aدر پروتکل تمرینی استفاده شد .بر این اساس ،اجرای تکلیف با
زمانهای نسبی  21درصد در هر سگمنت بهعنوان تکلیف متوسط ( )Task Bدر نظر گرفته شد .همچنین،
اجرای تکلیف بهترتیب (از راست به چپ ،سیگمنت اول تا چهارم) با زمانهای نسبی  21 ،21 ،21و 31
درصد بهعنوان یک تکلیف دشوار ( )Task Cتعریف شد .در این حالت شرکتکننده باید عالوهبر قسمتهای
اولیه و پایانی ،بخشهای میانی تکلیف را هم یاد بگیرد .تحقیقات پیشین نشان دادهاند که یادگیری

1.Total Movement Time
2 . Intermediate Times
3 . Pilot Study
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بخشهای میانی از یک توالی حرکتی دشوارتر از بخشهای ابتدایی و پایانی آن است ( .)23،21در مرحلۀ
اکتساب ،گروه تمرینی کمخطا در هر جلسه ،تمرین را با تکلیف ساده شروع میکرد و با تکلیف پیچیده
آن را به پایان میرساند ،درحالیکه گروه پرخطا برعکس عمل میکرد .گروه تمرین تصادفی تمام
کوششهای تمرینی در سه جلسه را بهصورت کامالً تصادفی انجام میداد ،به فاصلۀ  51دقیقه و  24ساعت
پس از مرحلۀ اکتساب ،آزمونهای یادداری /انتقال اجرا شدند.
در آزمونهای یادداری مشابه پیشآزمون عمل شد ،حال آنکه در آزمونهای انتقال از شرکتکنندگان
خواسته شد تا همان تکلیف را با زمان کل  5311میلیثانیه اجرا کنند .عالوهبر این ،همزمان با اجرای
آزمون انتقال  24ساعته ،دو صدا با شدت متفاوت برای شرکتکنندهها پخش میشد .شرکتکنندگان
بایستی تعداد صداها با تونهای باال ( 5111هرتز) را شمارش کنند و گزارش دهند.
برای ارزیابی میزان یادگیری زمانبندی نسبی شرکتکنندهها ،ریشۀ میانگین مجذور

خطا)(RMSE

زمانبندی نسبی :در رابطه با زمانهای ثبتشده برای هر قسمت محاسبه شد .این متغیر نشان میدهد
که هر شرکتکننده چقدر از الگوی تعریفشده انحراف دارد ،در این فرمول  ITiنشاندهندۀ زمان
سپریشده برای هر بخش و  targetزمان کلی موردنظر برای آن بخش است .این اندازهگیری برآوردی از
دقت زمانبندی نسبی را ارائه میدهد (.)56

روشهای آماری
پیشفرضهای آزمونهای آمار استنباطی شامل اطمینان از توزیع طبیعی دادهها و تجانس واریانس
بین گروهها بهترتیب بهوسیلۀ آزمونهای شاپیرو ویلک و لوین بررسی شد (همه  .)P<1 / 11همچنین
عملکرد گروههای مختلف در مرحلۀ اکتساب با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر
در یک طرح عاملی چهار (گروه) × نه بلوک از کوششها ( )5 -51 ،59 -31 ،41-35 ،.....541-525با هم
مقایسه شدند .در مرحلۀ یادداری با استفاده از آزمون تحلیل واریانس مرکب در یک طرح عاملی پنج
(گروه) × سه (مرحله :پیشآزمون ،یادداری  51دقیقه و یادداری  24ساعته) که در عامل آخر خود دارای
اندازههای تکراری است ،با هم مقایسه شدند .در نهایت از تحلیل واریانس یکطرفۀ  ANOVAبرای بررسی
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عملکرد گروهها در مراحل مختلف آزمون یادگیری بهصورت جداگانه (انتقال ،انتقال تحت فشار ،گزارش
قواعد کالمی و شمارش تون صدا) استفاده شد .از آزمون تعقیبی  LSDدر مراحل مختلف آزمون استفاده
شد .بهمنظور تحلیل دادهها از  spssنسخۀ  25و از نرمافزار اکسل نسخۀ 2159برای رسم نمودارها استفاده
شد .سطح معناداری در همۀ مراحل  1/11در نظر گرفته شد .بهمنظور جلوگیری از اثر ترتیب آزمونها در
بین گروههای مختلف (چهار گروه) ترتیب آزمونهای انتقال و انتقال تکلیف ثانویه کانتر بالنس 5شد.
نتایج آزمون کرویت ماکلی نیز نشان داد که پیشفرض برابری ماتریس واریانس-کوواریانس رعایت
شده است (.)P=1/19

نتایج و یافتههای تحقیق

7
6
5
4

ريشه ميانگين مجذور خطاها

کم خطا

پرخطا

تصادفی

8

3

 .)8بلوک های اکتساب
شکل  . 8مقايسۀ ميانگين عملکرد گروهها در مرحلۀ اکتساب( بر مبنای ريشه ميانگين مجذور خطاها)

1. Counterbalance
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کنترل
پرخطا

8
7
6
5

ريشه ميانگين مجذور خطاها

تصادفی
کم خطا
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4
3

 .)4مراحل
شکل  .4مقايسۀ ميانگين عملکرد گروهها در مراحل مختلف آزمايشی( بر مبنای ريشه ميانگين مجذور خطاها)
جدول  .8نتايج تجزيه و تحليل دادههای ريشۀ ميانگين مجذور خطاها در مرحلۀ اکتساب
منبع تغييرات
شاخصها

درون آزمودنی

بين آزمودنی

مجموع

درجۀ

ميانگين

مجذور
(ƞ2

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

P

بلوک

39/51

1

4/1

9/13

*1/115

1/516

بلوک × گروه

1/92

59

1/311

1/145

1/624

1/126

خطا

561/93

211

1/992

گروه

1/493

2

1/234

خطا

6/3

39

1/291

1/169

1/459

اتا)

1/149

نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر (آنالیز واریانس مرکب) بر روی دادههای RMSE

نشان داد که اثر اصلی بلوک معنادار است ،اما اثر گروه و اثر تعاملی بلوک × گروه از نظر آماری معنادار
نشد .معنادار شدن اثر اصلی بلوک (دسته کوشش) به این معناست که گروهها بهطور متوسط در اواخر
مرحلۀ اکتساب نسبت به اوایل آن عملکرد بهتری از خود نشان دادهاند .جزئیات بیشتر در شکل و جدول()5
قابل مشاهده است.
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آزمونهای يادداری
نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر بر روی متغیر ریشۀ میانگین مجذور خطا در جدول()2
نشان میدهد که اثر اصلی مرحله و گروه و همچنین اثر تعاملی گروه × مرحله از نظر آماری معنادار است.

جدول  .4نتايج آزمونهای يادداری در ريشۀ ميانگين مجذور خطاها
مجموع

درجۀ

ميانگين

مجذورات

آزادی

مجذورات

مرحله

41/62

2

24/49

22/11

گروه

53/94

3

4/14

51/96

*1/115

مرحله ×گروه

56/96

9

3/29

3/29

*1/115

عامل

F

سطح

مجذور اتا

معناداری

)(ƞ2

*1/115

1/356
1/411
1/511

نتایج اثر تعاملی مرحله × گروه نشان داد که بین گروهها در مراحل مختلف اختالف معناداری وجود
دارد .همانطورکه در شکل( )2مشاهده میشود ،تفاوتی بین میانگین عملکرد گروه کنترل در مراحل
پیشآزمون ،یادداری  51دقیقه و  24ساعته وجود ندارد ( .)PS<1/11اما در آزمونهای یادداری  51دقیقه
و  24ساعته همۀ گروهها بهتر از گروه کنترل عمل کردند ( .)PS≥1/11عالوهبر این ،در آزمونهای یادداری
 51دقیقه و  ،24گروه کمخطا نسبت به سه گروه تمرینی دیگر عملکرد بهتری داشتند ( .)PS<1/11مهمتر
آنکه ،در بررسی یادداری  24ساعته گروه کمخطا این اختالف عملکرد با گروههای دیگر را حفظ کرد که
نشاندهندۀ پایداری یادگیری در این گروه است ( .) PS≥1/ 115نتایج آزمون تعقیبی  LSDدر جدول()9
و شکل( )2با بیضی و ستاره این اختالف بین دو گروه کمخطا و فزایندۀ نظامدار در مقایسه با گروههای
دیگر در آزمون یادداری  51دقیقه و  24ساعته را به تصویر کشیده است.
انتقال ،انتقال تکليف ثانويه ( 42ساعت) ،گزارش کالمی
نتایج آزمون  ANOVAبر روی متغیر ( )RMSEدر مرحلۀ انتقال در جدول ( )3آورده شده است .این
نتایج حاکی از آن است که بین گروهها در مرحلۀ انتقال تفاوت معناداری وجود دارد.
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جدول  .9نتايج تحليل واريانس يکراهه در مقايسۀ گروهها در مراحل انتقال و تکليف ثانويه
(انتقال42ساعت) و گزارش کالمی قواعد کالمی و شمارش تون صدا
مرحله

عامل

درجات آزادی

F

سطح معناداری

انتقال

بینگروهی

49و 3

55/69

*1/115

انتقال تکلف ثانويه

بینگروهی

49و 3

51/152

*1/115

گزارش قواعد کالمی

بینگروهی

49و 3

9/11

*1/115

شمارش تون صدا

بینگروهی

49و 3

5/91

1/596

بهمنظور مشخص کردن محل اختالف بین گروهها از آزمونهای تعقیبی  LSDاستفاده شد .بر این
اساس ،اختالف معناداری بین گروه کنترل و سایر گروهها مشاهده شد ( .)PS≤1/11این مطلب بیانگر آن
است که همۀ گروههای تمرینی توانستهاند یادگیری خود را به شرایط جدید انتقال دهند .مهمتر آنکه در
مرحلۀ انتقال گروه کمخطا عملکرد بهتری نسبت به سه گروه تمرینی در شرایط تکلیف جدید ،زمانبندی
نسبی را بهتر انتقال داده است ( .)PS≤1/11همچنین در انتقال تحت فشار (تکلیف ثانویه) الگوی نتایج
مشابه با مرحلۀ انتقال بود و بین گروهها تفاوت معناداری وجود داشت .نتایج آزمون تعقیبی  LSDدر شکل
( )2با بیضی و ستارۀ مشکیرنگ این اختالف بین کمخطا در مقایسه با سایر گروهها را در شرایط انتقال
و انتقال تحت فشار را به تصویر کشیده است (.)PS≤1/11
نتایج تحلیل واریانس یکطرفه تفاوت معناداری را در گزارش قواعد کالمی بین گروهها نشان داد
( .)ps≤1/11نتایج آزمون تعقیبی  LSDنشان داد که گروه کمخطا با میانگین و انحراف معیار

,SD= 1/99

 m=2/11قواعد و قوانین مرتبط با حرکت کمتری را در مراحل مختلف استفاده کردند(شکل .)3
نتایج تحلیل واریانس یکراهه نشان داد که بین گروهها تفاوت معناداری در دقت شمارش تون صدا
وجود ندارد .به طوری که میانگین (انحراف معیار) درصد مطلق در دقت شمارش تون صدا بهترتیب در
گروه کم خطا ( 64/39 )4/35درصد ؛ در گروه پرخطا( 63/13 )4/99درصد ؛ در گروه تصادفی()2/96
 64/11درصد ؛ در گروه کنترل( 62/53 )3/59درصد می باشد.
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شکل  .9ميانگين تعداد قواعد گزارششده توسط هر شرکتکننده در گروههای تمرينی

بحث و نتیجهگیری
هدف مطالعۀ حاضر بررسی نقش تمرین کمخطا ،پرخطا و تصادفی بر اکتساب و یادگیری زمانبندی نسبی
یک تکلیف حرکتی بود .نتایج این مطالعه نشان داد که در زمانبندی نسبی همۀ گروهها در تمامی
آزمونهای یادداری و انتقال بهطور معناداری بهتر از گروه کنترل عمل کردند .وجود اختالف معنادار بین
گروههای تمرینی با کنترل نشاندهندۀ وقوع یادگیری است .در مرحلۀ اکتساب یافتهها نشان میدهد که
تمرین ،صرف نظر از نوع آن ،به پیشرفت عملکرد در طی مرحلۀ اکتساب منجر میشود .معنادار شدن اثر
اصلی بلوکهای تمرینی به این معناست که گروهها بهطور متوسط در اواخر مرحلۀ اکتساب نسبت به اوایل
آن عملکرد بهتری از خود نشان دادهاند ،بهطوریکه این اختالف بین بلوک اول و نهم معنادار بود .اما در
بین گروههای تمرینی این اختالف معنادار نبود .تفاوت بین بلوکهای تمرینی در گروههای تمرینی زمانی
بیشتر َآشکار شد که نیاز به آزمون فرضیه بهدلیل دشواری تکلیف افزایش یافت .در تمرین تصادفی مطابق
با فرضیۀ تداخل زمینه ای فرد پیوسته با فرایند پردازش شناسایی و تصحیح خطاها و حل مسئله درگیر
است و افراد سطح پردازش شناختی باالیی را در پیوستار تمرینی تجربه میکنند و ازاینرو از پیشرفت در
جلسات آخر کاسته شد که به نظر این مسئله دور از ذهن نیست .از سوی دیگر ،بین دو گروه کمخطا و
پرخطا اختالف معناداری مشاهده نشد .رندل و همکاران ( )2151بیان داشتند ،یک دلیل ممکن برای عدم
تفاوت معنادار بین این دو گروه کمخطا و پرخطا به مقدار نسبتاً کم تمرین مرحلۀ اکتساب ( 531کوشش)
برمیگردد ( . )9این احتمال وجود دارد که در صورت بیشتر بودن تمرین اختالف بین گروهها در مرحلۀ
اکتساب آشکارتر میشد .نتایج این بخش از تحقیق حاضر با برخی مطالعات (-3 ،1 ،6 ،55 ،51 ،25-22
 )5همسوست .اخیراً در مطالعهای ونجنیکن و همکاران ( )53در یادگیری تکلیف پرتاب گلف دریافتند
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که تمرین کمخطا ،هم در جلسات تمرین و هم در آزمونهای انتقال به یادگیری بهتر برنامۀ حرکتی
تعمیمیافته و پارامترریزه کردن مؤثرتر حرکات منجر شد .در این زمینه نتایج تحقیق در مرحلۀ اکتساب با
یافتههای تحقیقات گذشته همسوست ( .)2 ،6 ،55-53 ،25 ،23 ،24از سوی دیگر ،نتایج مرحلۀ اکتساب
تحقیق با یافتههای تحقیقات سنلی و همکاران ( )59و رندل و همکاران ( )9مبنی بر عدم تفاوت معنادار
بین گروههای کمخطا و پرخطا مغایرت دارد .از دالیل ناهمخوانی یافتههای حاضر با یافتههای تحقیقات
مذکور میتوان به نوع تکلیف ،حساسیت سیستم نمرهدهی گیری در تکالیف میدانی و آزمایشگاهی و
جنسیت شرکتکنندهها اشاره کرد .در تحقیق سنلی و همکاران ( )59بهدلیل پایین بودن سیستم نمرهدهی
و نوع تکلیف ،تفاوتی بین گروههای کمخطا و پرخطا در بعضی مراحل دیده نشد .بهنظر میرسد حافظۀ
کاری گروه کمخطا در بلوکهای اولیۀ تمرین کمتر درگیر اصالح خطاها شدهاند و فرایند پردازش اطاعات
بهصورت پنهان شکل گرفته است ،زیرا یک روش برای کاهش آزمون فرضیهها در یادگیرندگان و ارتقای
سهم فرایندهای پنهان میتواند راهنمایی یادگیرنده از طریق فرایند یادگیری بهصورتی باشد که تنها
حرکات صحیح اجرا شوند ( .)3 ،21 ،29بنابراین در گروه کمخطا محدود کردن خطاها در مرحلۀ اکتساب
موجب کاهش فرایند آزمون فرضیه 5برای بهبود الگوی حرکت در مرحلۀ یادداری نیز شد ،زیرا وقتی
موفقیت در زمان بندی نسبی یک تکلیف افزایش یابد ،فرد به الگوی مناسب در حرکت دست یافته است
و نیازی به اصالح الگو در شرایط دیگر نیست .بر این اساس موفقیت در انجام زمانبندی نسبی در ابتدای
برنامۀ تمرین بر یادگیری الگوی حرکت و تعمیمدهی نیز اثرگذار بوده و موجب بهبود معنادار روند اجرای
الگو در بلوکهای تمرین و کسب نتایج بهتر در آزمونهای یادداری و انتقال و زمانبندی مناسب در گروه
کمخطا نسبت به گروههای تصادفی و پرخطا شده است .نتایج جالب تحقیق حاضر در آزمونهای یادداری
و انتقال بود که گروه کمخطا عملکرد بهتری نسبت به دیگر گروههای تمرینی داشت .در گروه کمخطا،
شرکتکنندگان تمرین را با شاخص دشواری آسانتر شروع میکنند ،در نتیجه کاهش دشواری عملکردی
تکلیف و خطاها در اوایل تمرین این امکان را فراهم میسازد که ساختار مناسب و الگوی صحیحتری از
زمانبندی نسبی را کسب کنند .پژوهشگران بارها نشان دادهاند که هنگام تمرین الگوی زمانبندی نسبی،
عواملی که ثبات کوشش به کوشش در تولید آن الگوها را افزایش میدهند ،موجب افزایش یادگیری برنامۀ
حرکتی تعمیمیافته حداقل در اوایل فرایند یادگیری میشوند ( )21تجارب حرکتی موفقیتآمیز،

1. hypothesis- testing process
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به خصوص در مراحل ابتدایی یادگیری ،نقش مهمی در توسعه و بهبود برنامۀ حرکتی و افزایش
خودکارامدی دارد ( .)3 ،51بهنظر میرسد کاهش نظاممند خطاها در یادگیری ابزار نیرومندی برای تشویق
به یادگیری ضمنی مهارتهای حرکتی است ( .)1پولتون و همکاران اظهار داشتند اگر نقش حافظۀ کاری
در مراحل اولیۀ یادگیری کاهش پیدا کند ،یادگیرندگان به جای انباشت دانش اخباری از مزایای دانش
رویهای بهره میبرند .برتری گروه کمخطا براساس ادبیات یادگیری ضمنی و نظریۀ بازپردازش آگاهانه
توجیهپذیر است ( .)22موفقیت در اوایل برنامۀ تمرین موجب ایجاد محدودیت در انجام خطاها شده،
بهطوریکه از میزان درگیری حافظهکاری افراد کاسته میشود و آنها بدون نیاز به آزمون فرضیه و بهعبارتی
بهطور ضمنی ،میتوانند الگوی باثباتی را کسب کنند .نظریهپردازان یادگیری ضمنی معتقدند که در شرایط
تمرینی کمخطا ،یادگیرندگان یک مدل غیرانتخابی یا یادگیری یو شکل 5را که بهصورت تدریجی موجب
افزایش احتمال موفقیت در اکتساب مهارت میشود ،بهکار میگیرند .مسترز و مکسول عنوان کردند،
طرحهای یادگیری کمخطا محیط را برای به حداقل رساندن مقدار خطاهایی که ایجاد میشوند ،محدود
میکنند ،بهصورتی که نیاز به آزمون راهحلهای حرکتی دیگر (آزمون فرضیه) بهمنظور تصحیح خطاها
کاهش یابد .آنها نشان دادند که یادگیری کمخطا به یادگیری الگوهای هماهنگشدهای از ساختار حرکات
در اوایل تمرین منجر میشود که بهطور کامل ضمنی یا ناهوشیارانه است و قابلیت انعطافپذیری و
تعمیمدهی را به شرایط جدید دارد ( .)2مککلالند 2و همکاران اذعان داشتند که تولید خطاها نقش مهمی
در یادگیری توالیهای ساختاری مهارتها دارد ،بهطوریکه شکلگیری برنامههای حرکتی صحیح با تولید
خطاها به تأخیر میافتد ( . )29محققان استنباط کردند که تجارب تمرینی دشواری اسمی و کارکردی
تکلیف در طول اکتساب بهطور متفاوتی بر آزمونهای یادداری و انتقال اثر میگذارند که این موضوع به
نوع آرایش تمرین بهکاررفته در جلسات اکتساب وابسته است .براساس نقطۀ چالش گوداگنولی و لی در
گروههایی که برنامۀ تمرین را از دشواری تکلیف ساده به دشوار (کمخطا) تمرین میکردند ،دشواری اسمی
همراه با تمرین افزایش مییافت و دشواری کارکردی همراه با افزایش تجربه در مهارت کاهش یافت.
درحالیکه در گروه پرخطا شاخص دشواری اسمی همراه با هر گونه کاهش در شاخص دشواری تکلیف
(تمرین تکلیف دشوار در اوایل تمرین و تکلیف ساده در اواخر) بهدلیل تجاربی که از یادگیری مهارت
کسب میشد ،کاهش یافت .در واقع نقطۀ چالش بهینۀ تجربهشده توسط گروههای کمخطا و پرخطا
1. U-mode learning
2. McClelland
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متفاوت بود ،بهطوریکه زمانبندی چالش بهینه در جلسات تمرین نقش مؤثری در برتری گروههای
کمخطا در کسب الگوی باثبات و تعمیمپذیر در زمانبندی نسبی در آزمونهای یادداری و انتقال داشت
(.)54 ،59 ،21
براساس فرضیۀ ثبات ،5شی و ولف عنوان کردند که افزایش ثبات کوشش به کوشش در طول اکتساب
برای توسعۀ برنامۀ حرکتی تعمیمیافته مفید است .یادگیری ضمنی با کاهش امکان خطاها در طول تمرین
یا فراهم کردن بازخورد کاهشی دربارۀ پیامد عملکرد موجب افزایش یادگیری میشود ( .)21براساس
فرضیۀ همسانی 2و سازگاری هیکوساکا )26( 3شرکتکنندگان گروه کمخطا در اوایل تمرین بازخورد
اشتباه کمتری دریافت کردند ،بنابراین این گروه تمایل داشتند کوششهای تمرینی را بدون اصالحات
مکرر تکرار کنند و کاهش تعداد بازخورد پاسخها ی اشتباه ،الگوهای پایداری را در طول تمرین تقویت
میکند .عالوهبر این فرض شده است پایداری پاسخ ،تأثیرات مفیدی بر یادگیری حرکتی دارد ،زیرا تکرار
الگوی فضایی حرکات برای شکلگیری یک ساختار توالی پاسخی مناسب بهعنوان بازنمایی حرکتی مهم
است.
دیدگاه سیستمهای پویا در یادگیری حرکتی نیز اثربخشی رویکرد یادگیری کم خطا را تأیید کرده
است .طرفداران این نظریه اذعان دارند که اگر قیود محیطی سازگار و پایدار باشند ،الگوهای حرکتی
باثباتی توسعه مییابند .ازاین رو ممکن است با محدود کردن خطاهای تمرین ،قیود محیطی سازگار و
پایدارتر شوند که این موضوع به شکلگیری و تسهیل الگوهای حرکتی باثباتی منجر شود (.)1 ،55 ،31
عالوهبر این موارد ،کاهش خطا طی تمرین دارای مزایای دیگری بهخصوص در ابعاد روانی است .کاهش
خطا در طی تمرین ممکن است به افزایش خودکارامدی4که مرتبط با تجارب حرکتی موفق است ،منجر
شود ( .)3خطاها موجب میشود یادگیرندگان برای یافتن راهحلهای جایگزین ،قواعدی (دانش صریح) را
برای حمایت از عملکرد حرکت موفقیتآمیز تشکیل دهند .هنگامیکه خطاها در طول تمرین کاهش
مییابد ،تشکیل قوانین صریح کاهش و در نهایت بار حافظۀ کاری ،کاهش مییابد.
نتایج تحقیق حاضر با فرضیههای سنتی تداخل زمینهای مانند فرضیۀ بازسازی طرح عمل (،1 ،24
 )4فرضیۀ بسط و فرضیۀ یادگیری ضمنی تمرین تصادفی ( )9در حمایت از تمرین تصادفی همراستا نبود.
1. stability hypothesis
2. consistency hypothesis
3. Hikosaka
4 . Self-efficacy
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این نتیجه در نوع خود شایان توجه است .چون بیشتر تحقیقاتی که پیش از این در زمینۀ اثر آرایش
تمرین بر یادگیری یک مهارت حرکتی انجام گرفته است ،معموالً تمرینات تصادفی با مسدود مقایسه
شدهاند .نتیجۀ غالب اینگونه تحقیقات آن است که تمرین تصادفی به عملکرد بهتری در آزمونهای
یادداری /انتقال منجر میشود .رندل و همکاران شواهد اولیهای را ارائه دادند که پیشنهاد میکند ،مزایای
یادگیری تصادفی در یادداری یک تکلیف ممکن است بهدلیل مکانیسمهای ضمنی که در طی یادگیری
حرکتی وجود داشته است ،باشد (. )9
یافتههای تحقیق حاضر از پیشبینی نظریۀ طرحواره مبنی بر اینکه تجارب تمرینی که طیف
گستردهتری از خطاها را در برداشته باشد ،می تواند به یادداری و انتقال بهتری بینجامد ،حمایت نکرد.
نتایج نشان داد که صرف تغییرپذیری و باال نگهداشتن میزان خطا ،تالش شناختی و چالشپذیری در حین
تمرین به یادگیری مطلوب نمیانجامد .تغییرات پیوسته در گروه تصادفی و پرخطا در مراحل اولیۀ عملکرد
موجب میشود یادگیرندگان تصادفی و پرخطا زمان بیشتری را به شناسایی صحیح رابطۀ عملکردی بین
اجراکننده و محیط اختصاص دهند ( .)1 ،59 ،21مکسول و همکاران بیان میکنند زمانیکه تعداد خطاها
زیاد باشد ،این رابطه ممکن است بهسختی ایجاد شود و منابع توجهی ممکن است بهصورت انتخابی به
شناسایی این ارتباط عملکردی تخصیص یابند ،در نتیجه با کسب پویایی عملکردی تداخل پیدا میکنند
( .)2چارچوب نقطۀ چالش عنوان میکند که یک نقطۀ بحرانی و جود دارد که از آن به بعد ،چالش موجود
در تمرین برای یادگیری مفید نخواهد بود.
به اعتقاد برخی محققان یادگیری مهارتهای پیچیده همیشه از اصولی شبیه به یادگیری مهارتهای
ساده پیروی نمیکند .برتولی و همکاران ( )1و ولف و همکاران ( )21عنوان کردند که اصول مشتقشده از
یادگیری تکالیف نسبتاً ساده در یادگیری تکالیف پیچیده قابلیت تعمیمپذیری را ندارد .این محققان
دریافتند که پیچیدگی تکلیف سود احتمالی برنامۀ تمرین تصادفی را ممکن است تحت تأثیر قرار دهد.
بوزارد و همکاران ( )21و گوداگنولی و لی ( )21بیان کردند که تمرین تصادفی برای یادگیری مهارتهای
ساده یا شرکتکنندگان باتجربه و ماهر مؤثرتر است ،زیرا نیازهای شناختی نسبتاً کمتری دارند .نتایج
تحقیق حاضر نشان داد که احتماالً گروههای تصادفی و پرخطا درگیر آزمون فرضیۀ زیادی شدند ،به شکلی
که تغییرات مداوم بینتکلیفی موجب شد که شکلگیری الگوهای صحیح و ساختارهای مناسب و باثباتی
در مراحل اولیه به تعویق بیفتد ،با توجه به اینکه در طرحهایی که دارای کوششهای اکتساب کمی هستند،
دشواری بیشازحد تمرین هم عملکرد افراد ماهر و هم عملکرد افراد غیرماهر را تضعیف نمیکند ،اما
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به دلیل دست نیافتن به ساختار هماهنگ ،موجب افت عملکرد در مراحل یادداری و انتقال خواهد شد
( .)35یک اشکال دیگر در برنامهریزی کامالً تصادفی این است که انتقال پایدار از یک تکلیف به تکلیف
دیگر عملی نیست .نظریهپردازان تداخل زمینهای معتقدند که یک فرایند کوشش خطا به تالش شناختی
بیشتر بهدلیل پردازش اضافی در حافظۀ کاری منجر میشود .در تمرین تصادفی نهتنها تعویض تکالیف،
تالش شناختی را از طریق فرایندهای بازسازی طرح عمل و بسط افزایش میدهد ،بلکه فرایند پردازش
خطاها را که نقش مهمی در ایجاد شکلگیری برنامۀ حرکتی تعمیمیافته دارد ،از طریق افزایش بار حافظۀ
کاری افزایش میدهد ،در مقابل ،طرفداران نظریۀ بازپردازش آگاهانه معتقدند که در نتیجه تولید خطاهای
مکرر تثبیت بازنمایی اجزای ساختار زمانبندی تکالیف در حافظه بهخوبی شکل نمیپذیرد .بازنمایی
حافظۀ بیثبات ناشی از کوششهای اشتباه ممکن است متعاقباً عامل تداخلی برای حرکات صحیح شده و
در نهایت به تثبیت نامناسب رد حافظهای منجر شود (.)5 ،52 ،53 ،25
همانطورکه ذکر شد ،عدم افت اجرا تحت تکلیف ثانویۀ شناختی از شرایط اصلی تأیید بهوقوع پیوستن
یادگیری پنهان است ( .)22این مرحله از پژوهش بهمنظور تشخیص و بررسی میزان درگیری شناختی
یادگیرنده و در واقع وابستگی به حافظۀ کاری طراحی و اجرا شد .در تحقیق حاضر ،الگوی نتایج در شرایط
تکلیف ثانویۀ شناختی تقریباً مشابه با یافتههای مراحل یادداری و انتقال بود .بهطوریکه گروه کمخطا
عملکرد باثباتتری در مرحلۀ انتقال تحت فشار داشتند ،درحالیکه گروه تصادفی و پرخطا فرایند یادگیری
آشکار و استفادۀ بیشتر از ظرفیت توجهی کردهاند ،در نتیجه با محدودیت ظرفیت توجه در اجرای دو
تکلیف ،نتوانسته بین دو تکلیف تمایز قائل شود و پردازش کنترلشده و هشیار را دنبال کرده است که در
نتیجه موجب افت اجرا در تکلیف اولیه شده است .کاهش کنترل کالمی حرکت در گروه کمخطا ممکن
است ظرفیت پردازش اطالعات را در زمان انجام تکالیف دیگر آزاد کند و عملکرد پایدار را در شرایط
تکلیف دوگانه ایجاد کند .بنابراین در این گروهها کاوش هشیارانۀ راهحلهای حرکتی بهسبب وابستگی به
حافظۀ کار ی و اشغال منابع توجه ،پردازش اطالعات برای تصمیمگیری پیچیده با عملکرد تکلیف
زمانبندی اختالل ایجاد میکند ،اضافهبار ناشی از تکلیف ثانویه موجب میشود که توجهشان از تکلیف
اول دور شده و به تکلیف ثانویه انتقال داده شود و از فرایند آزمون فرضیۀ بیشتری استفاده کردند و در
نتیجه خطای بیشتری در انجام همزمان دو تکلیف مرتکب شدند ( .)3 ،53 ،22مکسول و همکاران ()5
اظهار داشتند که در شرایط تکلیف ثانویه عدم تأثیرپذیری اجرای مهارت از فشار تکلیف ثانویۀ شناختی
نشانۀ راهاندازی یادگیری پنهان و کارامدی تمرین کمخطاست .به هر حال ،یادگیرندگان این گروه ،به
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آزمون فرضیه در زمان انجام هم زمان تکلیف ثانویه تکیه نکردند ،زیرا مقدار محدودی از خطاها را در حین
تمرین باید اصالح میکردند ،در نتیجه یادگیرندههای کمخطا تکلیف را به شیوۀ ضمنی با وابستگی کمتر
به فرایندهای پردازش آگاهانه کسب میکنند .بنابراین در شرایط کمخطا بخش بزرگی از منابع توجه
دستنخورده باقی میماند ،در نتیجه در شرایط با دشواری تصمیمگیری باال ،فرد میتواند اطالعات را بدون
اختالل با عملکرد مهارت در حافظۀ کاری پردازش کند .یافتههای این تحقیق در گروه کمخطا همسو با
نتایج یافتههای مسترز ( ،)2مکسول و همکاران ( ،)25پولتون و همکاران ( ،)22کاپیو ( )1 ،55و چاول 5و
همکاران ( )6است .مسترز و همکاران ( )35بیان کردند که محدود کردن محیط در مراحل اولیۀ یادگیری،
مزایای یادگیری رویهای را بهوسیلۀ کاهش بار بر فرایندهای حافظۀ کاری فراهم کرده و از استراتژی آزمون
فرضیه جلوگیری میکند .ازاینرو بهدلیل محدودیت در فرایند آزمون فرضیه در حین تمرین یادگیرندگان
کمخطا دسترسی کمتری به دانش آگاهانه مرتبط با تکلیف دارند .رویکردهای یادگیری ضمنی ارائهشده
توسط نظریۀ بازپردازش پیشنهاد میکنند که عملکرد حرکتی با استفاده از دانش مرتبط با تکلیف و نظارت
و کنترل آگاهانه حرکات تخریب میشوند .الم و همکاران ( )32معتقدند مهارتهای حرکتی که به شیوۀ
کمخطا کسب میشوند ،به پردازشهای شناختی کمتری وابستهاند ،در نتیجه فضای بیشتری از حافظۀ
کاری را برای پاسخ به تکلیف ثانویۀ شنیداری در اختیار افراد قرار میدهد .مزایای راهبردهای یادگیری
حرکتی ضمنی اغلب از طریق نظریۀ بازپردازش آگاهانه توضیح داده میشود ( .)5فرایندهای حرکتی
خودکار اگر بهصورت آگاهانه از دانش اخباری مرتبط با تکلیف برای کنترل حرکات استفاده کنند ،میتوانند
مختل شود .فرضیۀ بازپردازش آگاهانه عنوان میکند که یادگیرندۀ پرخطا یک استراتژی آزمون فرضیه
(دانش آشکار) را برای تصحیح اشتباهات بهکار میبرد و ازاینرو دانش آشکار مرتبط با راهحلهای حرکتی
را در استخر بزرگی انباشت میکند .براساس این فرضیه یکی از دالیل افت عملکرد در شرایط تکلیف ثانویه
این است که دانش آشکار مرتبط با انجام تکلیف بازپردازش خودآگاه میشود و این امر به اختالل در
عملکرد میانجامد .مکسول و همکاران ( )25عنوان کردند که افت عملکرد در گروههای آشکار (پرخطا و
تصادفی) نشاندهندۀ وابستگی شرکتکنندگان این گروهها به دانش آشکار و کالمی است .در نتیجه
گروههای پرخطا و تصادفی بهدلیل انباشت مجموعهای از دانش آشکار مستعد بازپردازش و سرمایهگذاری
مجدد شدند و ازاینرو آنها دچار اختالل عملکرد در شرایط تکلیف ثانویه میشوند .گروههای پرخطا و
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تصادفی سطوح باالتری از پردازش شناختی دانش مرتبط با تکلیف را تکامل میدهند و به وابستگی
بیشتری به فرایندهای آشکار در شرایط تکلیف ثانویه منجر میشوند ،در نتیجه به افت عملکرد میانجامد.
یکی از دالیل احتمالی که گروه تصادفی و پرخطا عملکرد ضعیفی در آزمون تکلیف ثانویه داشتند،
استفاده از دانش اخباری در انجام همزمان دو تکلیف است .یون ( )1بیان کرد که اثر تداخل زمینهای
(تمرین تصادفی) از دانش اخباری بهره میبرد .دانش استفادهشده توسط یادگیرندههای کمخطا ماهیتاً
ضمنی است و بهطور آگاهانه کمتر قابل دسترس است ،گروه کمخطا هنگام یادگیری (ساده به مشکل)
تکلیف زمانبندی نسبی از حافظۀ کاری کمتری استفاده کردند ،بهطوریکه این کاهش استفاده از حافظۀ
کاری برای اجرای تکلیف زمانبندی برای شرکتکنندگان این امکان را فراهم ساخت که منابع حافظۀ
کاری بیشتری به تکلیف ثانویه اختصاص دهند و در نتیجه موجب عملکرد دقیقتر و باثباتتر نسبت به
گروههای دیگر (تصادفی و پرخطا) شد ( )5 ،2 ،6 ،25 ،22مسترز ( )5استدالل کرد که یادگیری ضمنی
انباشت دانش اخباری را محدود میکند و فرصت برای پدیدۀ بازپردازش را کاهش میدهد .ون جنیکن و
همکاران ( )53در مطالعهای دریافتند که تمایل به بازپردازش آگاهانه با فریز کردن درجات آزادی و بهدنبال
آن تخریب عملکرد حرکتی در شرایط یادگیری پرخطا ارتباط مثبتی داشت ،درحالیکه در شرایط کمخطا،
تمایل به کنترل آگاهانه با فریز کردن درجات آزادی مکانیکی ارتباطی نداشت .این یافته نشان میدهد که
یادگیری ضمنی ممکن است اثر بازپردازش آگاهانه بر کینماتیک حرکات مانند فریز کردن درجات آزادی
را تعدیل و محدود کند.
اگرچه نظریهپردازان سنتی یادگیری حرکتی معتقدند که ارائۀ دانش آشکار توسط مربیان برای
یادگیری موفقیتآمیز مهارتهای حرکتی ضروری است ،اخیراً مطالعات نشان دادهاند که الزاماً دانش آشکار
بیشتر مرتبط با مهارت حرکتی برای یادگیری بهتر نیست ( .)3مسترز و مکسول ( )5 ،2استدالل کردند
که مقدار دانش َآشکار شاخصی از وابستگی به حافظۀ کاری در طول یادگیری است .در این زمینه ،پروتکل
گزارش کالمی برای اندازهگیری میزان دانش آشکار بهکار رفت .در پروتکل گزارش کالمی گروه کمخطا
نسبت به گروههای کنترل ،پرخطا و تصادفی میزان دانش آگاهانه و آشکار مرتبط با تکلیف زمانبندی
کمتری را گزارش دادند .در واقع گروه کمخطا به فرایندهای آگاهانه نسبت به گروههای دیگر کمتر
وابستهاند .یافتههای این تحقیق در گزارش کالمی در گروه کمخطا همسو با یافتههای تحقیقات قبلی
است .تعداد قوانین صریح (دانش آش کار) عامل مهمی در تخریب عملکرد در شرایط تکلیف ثانویه است
( .)5 ،1 ،6 ،55 ،53 ،23 ،32در تحقیقات مذکور ارتباط مستقیمی بین تعداد قواعد َآشکار و دانش مرتبط
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با تکلیف و کاهش عملکرد تحت فشار نشان داده شده است .در همین زمینه برخی تحقیقات نشان دادهاند
که وابستگی به پردازش اطالعات کالمی هنگام برنامهریزی حرکتی در تمرین کمخطا کاهش پیدا میکند
که این مسئله از شاخصهای مهم افزایش کارایی روانی حرکتی است .افزایش کارایی حرکت موجب کاهش
تعامل بین مناطق پردازش کالمی و برنامهریزی حرکتی قشر مغز در حین حرکت میشود .کاهش کنترل
کالمی بهوسیلۀ یادگیری کمخطا ممکن است ظرفیت حافظۀ کاری برای پردازش اطالعات همزمان تکالیف
دیگر را آزاد کرده و این امکان را فراهم سازد که عملکرد پایدارتر در شرایط ثانویه حفظ شود .مسترز
عنوان کرد پروتکلها ی مختلف آرایش تمرین ضمنی به انباشت حداقل دانش کالمی و عملکرد بهتر در
شرایط انجام همزمان چند تکلیف منجر می شوند .همچنین در شمارش تون صدا تفاوت معناداری بین
گروهها وجود نداشت .همۀ گروهها تکلیف شمارش تون صدا را با دقت نسبتاً خوبی انجام دادند ،به شکلی
که از تکلیف ثانویه برای دقت بیشتر در انجام تکلیف زمانبندی صرفنظر نکردند .بنابراین تخصیص منابع
توجه به تکلیف اولیۀ زمانبندی نسبی و تکلیف ثانویۀ شمارش تون صدا تفاوتهای عملکردی در شرایط
تکلیف ثانویه بین گروهها را توضیح نمیدهد.
یکی از ویژگیهای جدید تحقیق حاضر توسعۀ ادبیات یادگیری ضمنی و یادگیری آشکار (تداخل
زمینهای) در تکالیف آزمایشگاهی است .در تحقیق حاضر براساس نظریۀ نقطۀ چالش گوداگنولی و لی
( )21و همچنین یافتههای بوزارد ( ،)21ماهیت تکلیف و پیچیدگی تکلیف یکی از عوامل تأثیرگذاری
است که میتواند نقش آرایشهای مختلف تمرین کمخطا ،پرخطا و تصادفی را در مقایسه با هم بهخوبی
نشان دهد ( .)26،3نتایج تحقیق حاضر از فرضیۀ یادگیری ضمنی مسترز ( )35حمایت کرد ،به شکلی که
سازماندهی برنامهها ی تمرینی که میزان خطاها را در طول تمرین کاهش دهد ،یادگیری بهینهای را در
تکلیف زمانبندی نسبی بهعنوان یک بعد جدید فراهم کرد.
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