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ای در شرایط یادگیری  تأثیر تداخل زمینه
 پنهان و آشکار در مهارت ردیابی

  *  دانشگاه شهید بهشتیتربیت بدنی گرایش رفتار حرکتیرشناس ارشد کاعلی خیراندیش؛  
   تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتیۀاستادیار دانشکد؛ دکتر بهروز عبدلی 

  دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهرانزاده؛ دکتر مهدی نمازی 

 مهارت در آشکار و پنهان یادگیری شرایط در ای زمینه تداخل اثر تعیین از است عبارت حاضر تحقیق از هدف :چکیده

 بودند دست راست )سال 26-18 سنی دامنۀ( بدنی غیرتربیت پسر دانشجوی 36 قتحقی این های آزمودنی .ردیابی
 پیگردی تکلیف با آشنایی از پس ها آزمودنی .شدند تقسیم آزمایشی گروه چهار به تصادفی صورت به که

 9 بلوک 4 روز هر و روز 4 مدت به اکتساب مرحلۀ در و اجرا آزمون پیش مرحلۀ در را کوشش 15 چرخان،
 های گروه و پیگردی تکلیف فقط آشکار یادگیری گروه دو .کردند تمرین تصادفی و مسدود صورت به کوششی
 .دادند  انجام اکتساب مرحلۀ در نیز را حافظه حروف ثانویۀ تکلیف یک پیگردی تکلیف با زمان هم پنهان یادگیری

 با ها داده .کردند اجرا را کوشش 15 افراد شد انجام اکتساب مرحلۀ از پس دقیقه 10 که فوری یادداری آزمون در
 و شدند تحلیل و تجزیه 05/0 معناداری سطح در مختلط واریانس تحلیل و تکراری های اندازه با واریانس تحلیل
 نشان همچنین یادداری نتایج .کرد تأیید آشکار یادگیری روش اندازۀ همان به را پنهان یادگیری اثربخشی نتایج
 با گفت توان می حاضر تحقیق نتایج به توجه با کلی، طور به .است مسدود تمرین از تربر تصادفی تمرین که داد

 تمرین گروه اما نداشت، برتری تصادفی گروه با مقایسه در مسدود تمرین گروه اکتساب مرحلۀ در اینکه وجود
 .کرد عمل مسدود گروه از بهتر مراتب به یادداری مرحلۀ در تصادفی

 پیگردی چرخان، تمرین تصادفی، تمرین مسدود، یادگیری آشکار، تکلیفای،  خل زمینهتدا : کلیدیگانژ  وا
  یادگیری پنهان

*  E.mail: alikhgold62@yahoo.com 

  مقدمه
 یادگیری در مؤثر عامل ترین مهم تمرین، اثر
 .است حرکتی، های مهارت ویژه به ها، مهارت
 یافتن دنبال به همواره حرکتی یادگیری محققان
 .هایند مهارت یادگیری برای تمرین بهتر های روش
 به حرکتی یادگیری محققان برخی توجه اخیراً
 یک در مهارت چندین عرضۀ قبیل از هایی روش
 شده معطوف تمرین تغییرپذیری و تمرینی جلسۀ

 جلسۀ یک در مختلف مهارت چند آموزش .است
 برای را تری جذاب محیط طرف یک از تمرین،

 در دیگر طرف از و آورد می ودوج به یادگیرنده
 یکی ای زمینه تداخل اثر .شود می جویی صرفه زمان
 برآورده را اهداف قبیل این که هاست روش این از
 گفته تمرین طبیعی اثر به ای زمینه تداخل .کند می
 جلسۀ یک در مهارت چند آموزش در که شود می

 خالل در چه اگر اثر این .رود می کار به تمرین
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  76  ای در شرایط یادگیری پنهان و آشکار در مهارت ردیابیخل زمینهتأثیر تدا

 اجرا تضعیف موجب مهارت، اکتساب مرحلۀ
  ).19( کند می تسهیل را یادداری اما شود، می

 در تداخل اثر که اند داده نشان تحقیقات نتایج
 ایجاد دارند متفاوتی حرکتی برنامۀ که هایی مهارت

 و ،)1384( همکاران و عبدالشاهی ).13( شود می
 تداخل که دادند نشان )1995-1990( هال و مگیل
 از دسته آن یادگیری بر مثبتی اثر یا زمینه

 یافتۀ تعمیم حرکتی برنامۀ با که دارد هایی مهارت
 دیگر، سوی از ).2،13( شود می کنترل متفاوت
 بیشتر مبتدی افراد یادگیری در کم تداخل اثربخشی

 از ماهر افراد که حالی در است، زیاد تداخل از
 این .برند می بیشتری سود زیاد تداخل با تمرین
 تأیید )1999( همکاران و اسالپر مطالعۀ در مطلب
 )1996( النداین و هبرت طرفی از .)23( گردید
 ای زمینه تداخل متوسط سطح که کردند پیشنهاد
 و کرده ترکیب هم با را زیاد و کم تداخل مزایای
  ).9( شود می مؤثرتری یادگیری باعث

 اثر خصوص در شده انجام تحقیقات بررسی
 تحقیقات این اکثر که دهد می نشان یا زمینه تداخل
 اند شده انجام آشکار یادگیری شرایط در تاکنون

 از یادگیرنده آشکار یادگیری شرایط در ).21(
 صورت به و است آگاه مهارت در موجود قواعد

 آشکار یادگیری .گیرد یادمی را مهارت هوشیارانه
 انجام سازماندهی برای هوشیارانه تالش شامل

 برای حافظه جستجوی دادن جهت تکلیف،
 و تکلیف به مربوط و مقایسه قابل یا مشابه اطالعات

 های فرضیه آزمون و استنتاج برای هوشیارانه تالش
 در دلیل همین به ).1( است تکلیف ساختار با مرتبط

  .است فعال کاری حافظۀ آشکار یادگیری
 است داده نشان اخیر تحقیقات برخی نتایج اما
 از آگاهی بدون را ها مهارت انندتو می افراد که

 در .بگیرند یاد هم پنهان، صورت به یعنی قواعد،

 بدون فرد و نیست فعال 1کاری حافظۀ پنهان یادگیری
 آموخته آنچه از و گیرد می یاد را مهارت توجه،
  ).20( نیست آگاه

 یک با معموالً حرکتی یادگیری پنهان شیوۀ
 اشغال را فظهحا ظرفیت تا است همراه ثانویه تکلیف
 حروف تکلیف ثانویه تکلیف ترین رایج .کند

 از سری یک فرد تکلیف این در .است حافظه
 پایان در و سپرد می خاطر به را اعداد یا حروف
 فرد .کند می بازگو را آن حرکتی تکلیف اجرای
 یا حروف این اصلی تکلیف اجرای طول در باید

  ).14( نشود فراموش تا نماید تکرار را اعداد
 پنهان، یادگیری به عملکردی رویکردی بازتاب
 زیرا است، توجهی منابع دستکاری برای استدالل
 به نیاز ای فرضیه آزمون و هوشیار، آشکار، سیستم
 پنهان فرایندهای که است این بر فرض .دارد توجه
 عمل آشکار سیستم از مستقل و خودکار نسبتاً
 انهدوگ تکلیف شرایط تحت یادگیری و کنند می

 منابع یادگیرنده زیرا است، پنهان صورت به عمدتاً
 و ها فرضیه آزمون برای محدودی دسترس در

  . )10( دارد اصلی تکلیف دربارۀ قواعد بندی فرمول
 اثر که دریافتند )2001( همکاران و شیا

 موج به شبیه تعادلی تکلیف یک در پنهان یادگیری
 ).20( است آشکار یادگیری اثر از برتر سواری،
 یادگیری اثر اثربخشی )2005( همکاران و پولتون
 نتایج .کردند تأیید ورزشی های مهارت در را پنهان
 پنهان شیوۀ به یادگیری چند هر داد نشان ها آن

 تضعیف اکتساب مرحلۀ حین در را عملکرد
 دهد می نشان را بهتری یادداری نتایج اما کند، می

 را پنهان رییادگی برتری نیز )1384(عبدلی ).16(
 واکنش زمان تکلیف یک در آشکار به نسبت

                                                               
1  . Working memory 
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  77 زاده، دکتر مهدی نمازی دکتر بهروز عبدلی،علی خیراندیش

  ).1( کرد تأیید ای زنجیره
 مورگان و شیا فرضیۀ اساس بر ارتباط همین در
 را پیچیدگی نوعی کاری حافظۀ در ای زمینه تداخل

 تضعیف موجب طرف یک از که آورد می وجود به
 سوی از و شود می اکتساب مرحلۀ در عملکرد
 و لی ).19( دارد دنبال به را رییادگی تسهیل دیگر
 در آمده وجود به نقشۀ معتقدند نیز )1983( مگیل
 باید متفاوت الگویی تولید برای کاری حافظۀ

 دارد نیاز هشیار پردازش به این و شود فراموش
)11.(  

 در و کاری حافظۀ نقش فوق های فرضیه اینکه با
 مؤثر را ای زمینه تداخل در هشیار پردازش نتیجه
 پردازش که است معتقد )1997( اوزاکا اما دانند، می

 نظر به کافی ای زمینه تداخل اثر توجیه برای هشیار
 در نیز ناهشیار های فرایند است ممکن و رسد نمی
  ).14( باشند دخیل آن

 تحقیقات برخی اخیر های دهه در اگرچه لذا،
 است، شده انجام نیز پنهان حرکتی یادگیری دربارۀ

 شدن روشن مطالعات این اجرای از هدف اساساً اما
 نبوده پنهان حرکتی یادگیری در ای زمینه تداخل اثر

 شرایط )1997( اشمیت و ولف مثال، برای .است
 پنهان یادگیری الگوی در را باال ای زمینه تداخل
 تحقیق در ای زمینه تداخل اثر ولی کردند، استفاده

 ثرا آزمایش ها آن هدف زیرا نشد، بررسی ها آن
 پنهان یادگیری در پارامتر تغییر با تمرین تغییرپذیری

  ).21( بود تعقیبی تکلیف یک
 در ای زمینه تداخل اثر دادن نشان بنابراین،

 تداخل اثر دادن نشان برای پنهان یادگیری شرایط
 اهمیت کاری حافظۀ ناهشیار کارکرد بر ای زمینه

 زنی )2006( سکیا که گونه همان زیرا دارد، بسیاری
 اثر دادن رخ برای هوشیارانه پردازش اگر کرد بیان

 در تنها اثر این پس باشد، نیاز مورد ای زمینه تداخل

 برای .شود مشاهده باید آشکار یادگیری شرایط
 تکلیف از استفاده با سکیا مسئله این آزمایش
 در ای زمینه تداخل اثر که داد نشان ردیابی ای رایانه

 آشکار یادگیری در آن اثر با مشابه پنهان یادگیری
  ).21( است
 اثر خصوص در اندک اطالعات به توجه با

 توجه با و پنهان یادگیری شرایط در ای زمینه تداخل
 تداخل اثر اند داده نشان گذشته تحقیقات اینکه به

 تعمیم حرکتی برنامۀ که هایی مهارت در ای زمینه
 ،)2،13( افتد می اتفاق بیشتر دارند متفاوتی یافتۀ

 تداخل اثر که شد انجام هدف این با حاضر تحقیق
 های برنامه دارای که ردیابی تکالیف با را ای زمینه

 و پنهان یادگیری شرایط در است متفاوتی حرکتی
 .کند مقایسه آشکار

  یشناس روش
 آزمایشی نیمه نوع از روش نظر از حاضر تحقیق

 تحقیق این در .است کاربردی نوع از هدف نظر از و
 گروه چهار با آزمون پس -آزمون پیش طرح زا

 از نفر 36 مطالعه، مورد نمونۀ .شد استفاده آزمایش
 )سال 26-18 سنی دامنۀ( پسر دانشجویان 200 بین

 بهشتی شهید دانشگاه عمومی بدنی  تربیت واحد
 ها آزمودنی همۀ .بودند 87-86 سال در تهران
 .شدند تقسیم گروه چهار به و بودند دست راست
 دوم گروه آشکار، -مسدود الگوی اول گروه
 الگوی سوم گروه پنهان، -مسدود الگوی
 -تصادفی الگوی چهارم گروه و آشکار، -تصادفی
  .کردند می تمرین را پنهان
 را الکترونیکی دستگیرۀ ها آزمودنی از یک هر

 دستگاه جلوی در و داشت می نگه راست دست در
 فرادا .نشست می صندلی روی چرخان پیگردی

 هر در را چراغ توسط شده روشن مسیر بایست می

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

 1388پاییز ) 47پیاپی  (3 شماره -سال هفدهم 

  78  ای در شرایط یادگیری پنهان و آشکار در مهارت ردیابیخل زمینهتأثیر تدا

 دنبال مثلثی و مربعی، ای، دایره الگوی سه از یک
 دقیقه در دور 20 چراغ چرخش سرعت .کردند می
  .بود

 هر چرخش الگوهای که دهد می نشان پیشینه
 دشوارتر رود می پیش مثلث سمت به دایره از چه
 طرف از ).24( دارد نیاز بیشتری دقت به و شود می

 توجه با الگوها در موجود پیچیدگی بر عالوه دیگر،
 سرعت تحقیق، این در شده انجام 1مقدماتی مطالعۀ به

 بر تحقیق این های آزمودنی برای دقیقه در دور 20
 که چهارم و دوم های گروه .افزود تکلیف دشواری

 ثانویه تکلیف یک کردند، می تمرین پنهان شیوۀ به
 هر آغاز از قبل ها گروه این در .دادند می انجام نیز را

 به را التین عدد و حرف هفت ها آزمودنی بلوک
 مشاهده مانیتور صفحۀ روی ثانیه هفت مدت

 بلوک هر پایان در و سپردند، خاطر به را آن کردند،
  .کردند  بازگو ترتیب به را حروف این

 کوشش 15 ها گروه همۀ آزمون پیش مرحلۀ در
 مرحلۀ در سپس، .کردند اجرا یتصادف صورت به را

 هر در و روز 4 مدت به ها گروه همۀ افراد اکتساب،
 هر یعنی، کردند؛ اجرا را کوششی 9 بلوک 4 روز
 در افراد مجموع در و کوشش 36 روز هر در فرد
 .دادند انجام را کوشش 144 مرحله این

 سه )آشکار - مسدود( اول گروه های آزمودنی
 دستگاه روی را مثلثی و ،مربعی ای، دایره الگوی
 جلسه هر در افراد .کردند تمرین چرخان پیگردی

 را الگو یک به مربوط های کوشش تمامی ابتدا
 .رفتند  بعدی الگوی سراغ به سپس، .دادند انجام

 سه نیز )پنهان -مسدود( دوم گروه در ها آزمودنی
 .کردند  تمرین اول گروه مانند را شده ذکر الگوی

 این اجرای با زمان هم گروه این راداف عالوه، به
 سپردند  خاطر به را حروف سری یک تکلیف

  ).ثانویه تکلیف(

 را الگو سه )آشکار -تصادفی( سوم گروه افراد
 هیچ که طوری به کردند، تمرین تصادفی ترکیب با
 از .گرفت نمی قرار هم سر پشت مشابهی الگوی دو

 رارتک با را تصادفی الگوهای این افراد طرفی،
 این تکرار و مثلثی سپس و مربعی، ای، دایره الگوی
 چهارم گروه های آزمودنی .کردند دریافت ترکیب

 عمل سوم گروه مشابه درست )پنهان -تصادفی(
 گروه این در ها آزمودنی که تفاوت این با کردند؛
 را دوم گروه در موجود ثانویۀ حافظۀ تکلیف همان
  1 .کردند اجرا نیز

 ثبت کوشش هر به مربوط نتایج مرحله، هر در
 گفته درست اعداد و حروف تعداد محققان و شد
 دقیقه 10 که یادداری مرحلۀ در .کردند ثبت را شده
 الگوی سه افراد شد، اجرا اکتساب مرحلۀ از پس
 تصادفی طور به را آزمون پیش مرحلۀ در شده ارائه
 از افراد که را زمانی مدت مرحله هر در .کردند اجرا
 آزمون خام نمرۀ شدند، می منحرف مسیر روی
 ذخیره اکسل افزار  نرم در و شد می محسوب ها آن
 به یادداری آزمون و آزمون پیش نمرۀ .گردید می

 )RMSE( خطاهای مجذور میانگین ریشۀ صورت
 استفاده بعدی های تحلیل در و گردید محاسبه نفر هر
 اب ها گروه یادداری نتایج یادداری، مرحلۀ در .شد
 پیشرفت میزان بررسی برای و شد مقایسه هم

 آزمون با آزمون پیش نتایج بین تفاوت از ها، گروه
 تمرین نوع عامل از همچنین، .شد استفاده یادداری

 .گردید استفاده پیشرفت این میزان بررسی برای

 ها یافته
 به نسبت تمرین اثر بر ها گروه همۀ افراد

   را بهتری یجنتا یادداری آزمون در آزمون، پیش
  

                                                               
1. Pilot study 
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 انحراف و ها میانگین مقایسۀ از .آوردند دست به
 این نیز یادداری و آزمون پیش استانداردهای

 تحلیل نتایج ).1جدول( است نمایان پیشرفت
 معناداری تفاوت که داد نشان راهه یک واریانس

 نداشت وجود آزمون پیش در گروه چهار بین
)628/0 =P  27/3= 589/0 وF.(  

 روش طریق از آمده دست به نتایج اساس بر
 و مسدود تمرین تأثیر مختلط واریانس تحلیل

 در آشکار و پنهان یادگیری شرایط در تصادفی
 دست به های تحلیل از .بود متفاوت اکتساب مرحلۀ
 و مسدود( تمرین نوع متغیر دو مورد در آمده

 مشخص )پنهان –آشکار( یادگیری نوع و )تصادفی
  : که شد

 در اکتساب مرحلۀ در تمرین نوع اصلی اثر -
   در اما بود؛ معنادار چهارم و سوم، دوم، روزهای

  

 هیچ در اکتساب مرحلۀ در یادگیری نوع اصلی اثر
 ).<05/0P( نبود معنادار مرحله این روزهای از کدام
 بین احتماالً که است موضوع این بیانگر مطلب این
 وتیتفا اکتساب مرحلۀ در پنهان و آشکار روش دو

 روش ربخشیـاث امر این و است نداشته وجود
 ).2 جدول( دـکن می اتـاثب زـنی را انـپنه

 از کدام هیچ در نیز معناداری تعامل هیچ -
 نوع و تمرین نوع عوامل بین اکتساب روزهای
 ).<05/0P( نداشت وجود یادگیری
 که داد نشان موچلی کرویت آزمون نتایج
 شدۀ مشاهده کوواریانس – واریانس های ماتریس
 گیری اندازه مختلف مراحل میان در وابسته، متغیر

 از آماری تحلیل نتایج لذا ،)>p 05/0( نیست یکسان
 بررسی 1)پیالیی اثر( چندمتغیره های آزمون طریق
  .شد
 
 

                                                               
1. Pillai's trace 

  ها آن اردهایاستاند انحراف و ها گروه آزمون اجرای مختلف مراحل نتایج .1جدول

 مراحل اکتساب
  آزمون پیش  گروه

  روز چهارم  روز سوم روز دوم  روز اول
  یادداری

  34/5 ±82/0  68/5 ±92/0  58/5 ±92/0  95/5 ±09/1  95/5 ±06/1  61/6 ±91/0   آشکار–مسدود 
  52/5 ±19/1  62/5 ±43/1  65/5 ±66/1  21/6 ±00/1  09/6 ±91/0  05/6 ±61/1  پنهان–مسدود 

  54/4 ±07/1  77/4 ±53/1  72/4 ±40/1  47/5 ±96/0  92/5 ±11/1  34/6 ±18/1 آشکار–تصادفی
  89/3 ±12/1  40/4 ±10/1  42/4 ±77/0  06/5 ±68/0  36/5 ±83/0  86/5 ±74/0  پنهان–تصادفی
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  اکتساب مرحلۀ در ها گروه خام های داده آماری تحلیل از حاصل نتایج .2 جدول
 آماری شاخص

  عوامل
 میانگین

 P  آزادی درجۀ F  ذوراتمج

  299/0  1و27  124/1  104/1  تمرین نوع
 روز  558/0  1و27  352/0  346/0  یادگیری نوع

ول
ا

  333/0  1و27  972/0  955/0 تعامل  
  * 024/0  1و27  680/5  131/5  تمرین نوع
 روز  840/0  1و27  042/0  038/0  یادگیری نوع

  337/0  1و27  954/0  862/0 تعامل  دوم
  * 030/0  1و27  269/5  341/8  تمرین نوع
 روز  807/0  1و27  061/0  096/0  یادگیری نوع

  683/0  1و27  171/0  270/0 تعامل  سوم
  * 028/0  1و27  392/5  792/8  تمرین نوع
 روز  639/0  1و27  225/0  366/0  یادگیری نوع

ارم
چه

  737/0  1و27  115/0  188/0 تعامل  
  

  آزمودنی های روهگ مورد در پیالیی اثر آزمون نتایج .3 جدول
 p  درجۀ آزادی F  گروه

  897/0  3و5  192/0   آشکار–مسدود 
  543/0  3و5  804/0   پنهان-مسدود 

  183/0  3و5  412/2   آشکار-تصادفی

  149/0  3و4  134/3   پنهان-تصادفی 
  

  تمرین نوع مورد در پیالیی اثر آزمون نتایج .4 جدول
  p  درجۀ آزادی F  نوع تمرین
  543/0  3و13  747/0  مسدود
    *012/0  3و13  586/5  تصادفی

  

  یادگیری نوع مورد در پیالیی اثر آزمون نتایج .5 جدول
  p  درجۀ آزادی  F  نوع یادگیری
  279/0  3و13  430/1  آشکار
  102/0  3و13  586/2  پنهان
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 متغیر در تنها پیالیی اثر آزمون نتایج به توجه با
 و )≥05/0P( شد دیده معناداری تصادفی تمرین نوع
 مسدود تمرین نوع و یادگیری نوع عوامل مورد در
 مقایسۀ برای ).<05/0P( نشد دیده معناداریی هیچ

 تصادفی تمرین نوع در اکتساب جلسات در زوجی
 در آن نتایج که شد استفاده بونفرونی آزمون از

  .شود می دیده 6 جدول
 در زوجی مقایسۀ برای نیوبونفر آزمون نتایج
 با دوم روزهای بین داد نشان تصادفی های گروه
 تفاوت چهارم با دوم روزهای بین همچنین سوم،

 ها آن عملکرد میانگین و دارد وجود معناداری
 پیشرفت دهندۀ نشان مطلب این .است یافته کاهش
  .است تصادفی های گروه
 نتایج اینکه به توجه با و 1 شکل نتایج به توجه با
 اداریمعن تکراری های اندازه با واریانس تحلیل
 نداد، نشان یادگیری نوع عامل مورد در را آماری

 که هایی گروه عملکرد میانگین اکتساب مرحلۀ در

 سطح در بودند کرده تمرین پنهان شیوۀ به
 ها گروه این از بهتر کمی حتی و آشکار های گروه
  .است نبوده معنادار تفاوت این چند هر بود،
 در تصادفی و مسدود تمرین تأثیر طرفی از
 یادداری مرحلۀ در آشکار و پنهان یادگیری شرایط
  ).7جدول( بود متفاوت

 :که داد نشان مختلط واریانس تحلیل
 یادداری مرحلۀ در تمرین نوع اصلی اثر -

 آزمایش این در تمرین نوع متغیر یعنی، بود؛ معنادار
 .است گذاشته جای بر متفاوتی آثار و بوده مؤثر
 یادداری ۀمرحل در یادگیری نوع اصلی اثر -

 که است مطلب این بیانگر نتیجه این .نبود معنادار
 تفاوت هیچ یادگیری پنهان و آشکار روش دو بین

 مطلب این .نشد یافت یادداری مرحلۀ در معناداری
 .کند می تأیید را پنهان یادگیری اثربخشی

 در نیز یادگیری نوع و تمرین نوع تعامل اثر -
 ).<05/0P( نبود معنادار یادداری مرحلۀ

  
 تصادفی تمرین نوع در اکتساب جلسات )چندگانه های مقایسه برای تعدیل( زوجی مقایسۀ برای بونفرونی آزمون .6 جدول 

  چهارم روز  سوم روز  دوم روز  اول روز  مراحل
MD*   379/0  073/0  060/0  اول روز  
P   000/1  110/0  178/0  

MD     694/0  681/0  
  دوم روز

P     007/0  **  010/0  **  
MD       013/0 -  سوم روز  

P       000/1  
MD         چهارم روز  

P         
  ها میانگین اختالف *

  .است معنادار α  =05/0 سطح در ها میانگین تفاوت **
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  آزمون مختلف مراحل در ها گروه های RMSE میانگین .1 شکل

  یادداری ۀمرحل در ها گروه خام های داده آماری تحلیل از حاصل نتایج .7 جدول
 آماری شاخص

  عوامل
 میانگین
 P آزادی درجۀ F  مجذورات

  * 008/0  1و27  149/8  094/9 نوع تمرین

  337/0  1و27  956/0  066/1  نوع یادگیری

 472/0  1و27  532/0  594/0 تعامل
          
  گیری بحث و نتیجه

 در چه حاضر مطالعۀ از حاصل نتایج به توجه با
 هیچ اکتساب مرحلۀ در چه و یادداری مرحلۀ
 یادگیری نوع عامل مورد در معناداری تفاوت

 توان می رو، این از .نداشت وجود )پنهان و آشکار(
 شیوۀ به یادگیری سطح احتماالً که کرد اظهار چنین
 این نتایج .است بوده مشابه تقریباً پنهان و آشکار
 و )1991( فالورز و گرین نتایج تحقیق از بخش
  ).21و7( کرد تأیید را )2006( سکیا

 در آشکار گروه با مشابه یادگیری احتماالً
 اثربخشی مبین پنهان های گروه در یادداری مرحلۀ
 حدودی تا مطلب این .است یادگیری نوع این

 بودن بخش اثر بر مبنی مبحث این در موجود چالش
 مرتفع ای زمینه تداخل در را پنهان یادگیری

 در هانپن های گروه حاضر، تحقیق در .سازد می
 نمایش به را خوبی عملکرد نیز اکتساب مرحلۀ
 و سکیا تحقیقات نتایج با نتیجه این .اند گذاشته
   در )2006( همکاران و پولتون و )2004( فاکوچی
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  ).22،16( بود تناقض
 عملکرد سطح توجیه برای احتمالی دلیل یک
 پیچیده به مربوط آشکار و پنهان یادگیری مشابه
 مطالعۀ در زیرا است، لیفتک الگوهای بودن

 و مثلثی الگوهای ویژه به که شد داده نشان مقدماتی
 برای بیشتر حرکتی اجزای تعداد علت به مربعی

 فرد تر ساده الگوهای در .بودند دشوارتر ها آزمودنی
 درونی های گیرنده به پاسخ برای بیشتری مجال

 اجرای برای گیری تصمیم همچنین، .دارد حرکت
 علت دلیل همین به .بود خواهد تر دقیق حرکت،
 اکتساب مرحلۀ در پنهان یادگیری اثر نشدن مشاهده

 تکلیف الگوی بودن پیچیده به مربوط بتوان شاید را
  ).3( دانست حاضر تحقیق در

 های ارتباط وجود عدم احتمالی دلیل دومین
 تحقیقات ).1( است نظر مورد تکلیف در محکم

 در که موقعی فرد که داده نشان پنهان یادگیری
 یاد تواند می گیرد می قرار مند قاعده محیطی معرض
 ارتباط که کند استخراج را هایی قاعده که بگیرد

 توصیف را محیطی رویدادهای بین ساختاری
 قوی ساختاری نظام از الگوها این اگر حال .کنند می
 رخ پدیده این نباشند، برخوردار هماهنگی و

  ).1( دهد نمی
 تمرین اثربخشی آمده دست به ۀنتیج دومین
 با .کرد مشخص مسدود تمرین به نسبت را تصادفی
 تصادفی شیوۀ به تمرین تمایز، و بسط نظریۀ به توجه

 را متمایزتری و معنادارتر حافظۀ نوعی احتماالً
 ).19( کند می بهتر را یادگیری که آورد می وجود به
 فرد تمرین، تصادفی آرایش در دیگر، طرف از

 شود می مجبور متفاوت تکالیف اجرای برای
 برای را خود کاری حافظۀ در موجود الگوهای
 خارج حافظه این از جدید تکلیف تحلیل و تجزیه
 تکلیف اجرای نوبت هر در فرد رو، این از .سازد

 طرف از .کند پردازش را الگو از جدیدی نوع باید
 خواسته الگوی مسدود شیوۀ به تمرین در دیگر،
 و پردازش تمرینی کوشش اولین در تنها شده
 تکلیف اجرای طول تمام در و شود می ریزی طرح
 از .گردد می تکرار و ماند می باقی کاری حافظۀ در
 بازنمایی تصادفی شیوۀ به تمرین احتماالً رو، این
 یادگیری باعث که آورد می وجود به حافظه در قوی
 نای در مطالعه این نتایج ).19،12( شود می بهتری
 ،)1979( مورگان و شیا تحقیقات نتایج با بخش
 نیوول و راسل و ،)2000( همکاران و آرنون

  ).19،17( داشت مطابقت )2007(
 یادداری مرحلۀ در ای زمینه تداخل اثر طرفی از
 با .نشد تأیید اکتساب مرحلۀ در اثر این اما شد، تأیید
 های گروه عملکرد آمده، دست به نتایج به توجه

 به نسبت ای برتری هیچ اکتساب مرحلۀ در مسدود
 نتایج با نتیجه این .ندادند نشان تصادفی های گروه

 )1983(مگیل و لی و )1991( همکاران و چمبرلین
 دیگر، طرف از ).11،4( داشت همخوانی

 بودند کرده تمرین تصادفی روش به که هایی گروه
 عمل مسدود تمرین گروه از بهتر یادداری مرحلۀ در

  .دکردن
 پیگردی تکلیف در موجود الگوهای که آنجا از

 بودند، بینی پیش قابل و ثابت مطالعه این در چرخان
 حساب به بسته های مهارت نوع از تکلیف این
 گروه برتری عدم برای احتمالی دلیل یک .آید می

 اکتساب مرحلۀ در تصادفی گروه به نسبت مسدود
 نظر به .است بسته مهارت همین از استفاده

 ای زمینه تداخل اثر )1997( همکاران و جایریوس
  ).8( است تر نمایان باز های مهارت در

 این توجیه برای که را دیگری احتمالی دلیل
 های کوشش تعداد کرد بیان توان می نتیجه
 بودن پیچیده دلیل به ).18( است تمرینی کم
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 و ها کوشش تعداد تمرین، حرکتی الگوهای
 حرکتی الگوی باشد انستهنتو شاید تمرین جلسات

 به و اساس این بر .آورد وجود به را پایداری نسبتاً
 اثر بروز برای )1999( همکاران و اسالپر نظر

 برای کافی زمان مدت باید ای زمینه تداخل
 .باشد اختیار در پایدار نسبتاً الگویی گیری شکل

 دارد احتمال ها مهارت بودن تازه دلیل به همچنین،
  ).23( شوند مسلط الگوها بر باشند نستهنتوا افراد

 نیز شده استفاده الگوهای بین زیاد تغییرپذیری
 ای زمینه تداخل اثر تأیید عدم بر دلیلی دارد احتمال
 تغییرپذیری معتقدند )2001( النداین و دنیس .باشد
 .نیست مفید ای زمینه تداخل اثر بروز برای زیاد

 و مثلثی لگویا با دشواری نظر از ای دایره الگوی
 اثر بروز عدم رو، این از .است متفاوت بسیار مربعی
 کرد توجیه نیز گونه این توان می را ای زمینه تداخل

)5،6.(  
 حاضر تحقیق نتیجۀ به توجه با کلی، طور به
 اندازۀ به پنهان یادگیری روش که گفت توان می

 دیگر، طرف از .بود مؤثر آشکار یادگیری روش
 شیوۀ به تمرین از برتر صادفیت شیوۀ به تمرین
 مرحلۀ در تصادفی تمرین گروه که چرا بود، مسدود
 عمل مسدود گروه از بهتر مراتب به یادداری
 تعامل اثر که داد نشان همچنین تحقیق نتایج .کردند

 نتیجه این .نبود معنادار یادگیری نوع و تمرین نوع
 متغیر دو این اثر احتماالً که است این دهندۀ نشان

 تصادفی تمرین اینکه با و است یکدیگر از مستقل
 از بهتر اند متفاوت حرکتی برنامۀ دارای که تکالیفی
 و تصادفی تمرین اثر ولی بود، مسدود تمرین
 تفاوت آشکار و پنهان یادگیری شرایط در مسدود
  .نداشت
 به توان می مطالعه این نتایج به توجه با پایان، در
 برای تمرین ابتدایی راحلم در کرد پیشنهاد مربیان
 تنها و نکنند بازگو را ها مهارت جزییات مبتدی افراد

 قبیل از هایی شیوه به را ها مهارت ساختاری کلیات
 خود افراد .دهند نشان ماهر افراد اجرای و نمایش

 کشف ناخودآگاه طور به را قواعد و اصول این
 جویی صرفه برای توانند می مربیان همچنین، .کنند می
 یک در را مختلف مهارت چند هزینه، و وقت در

 ای زمینه تداخل از و دهند آموزش تمرینی جلسۀ
 در شده انجام تحقیقات تعداد که آنجا از .ببرند بهره
 اندک بسیار میدانی شرایط در پنهان یادگیری زمینۀ
 تر پیچیده میدانی تکالیف رود می احتمال و است
 شود می پیشنهاد هند،د نشان بهتر را اثر این و باشند

 های جنبه که شوند طراحی نحوی به آینده مطالعات
 پنهان شرایط در را ای زمینه تداخل اثر مختلف
  .کنند آزمون میدانی صورت به یادگیری
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