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  چكيده
آشكار و اكتشافي در يادداري و انتقال مهارت تاپ ) پنهان(مقايسة عملكرد گروه هاي يادگيري قياسي هدف پژوهش حاضر، 

وطلب به طور تصادفي در سه گروه دانش آموز دبيرستاني دا 36به اين منظور . اسپين تنيس روي ميز تخت فشار روانشناختي بود
كوشش در مرحلة اكتساب، آزمون يادداري فوري و  300پس از اجراي . آزمايشي يادگيري آشكار، قياسي و اكتشافي قرار گرفتند

قبل از مرحلة اكتساب پرسشنامة بازپردازش خودآگاه، پس از پايان مرحلة آزمون پروتكل . انتقال تحت فشار روانشناختي اجرا شد
نتايج تفاوت . راهبردي اخباري و پرسشنامة اضطراب حالتي رقابتي در دو مرحله توسط هر يك از شركت كنندگان تكميل شد

در آزمون انتقال عملكرد قياسي باالتر از دو گروه آشكار و اكتشافي . معني داري را بين گروه ها در آزمون يادداري فوري نشان نداد
ياسي، اين دو گروه در مقايسه با آزمون يادداري فوري افت عملكرد را در آزمون انتقال تجربه كردند و به عالوه بر خالف گروه ق. بود

و به ترتيب (بين نمرة پرسشنامة بازپردازش خودآگاه آنها با شمار قواعد كالمي و عملكردشان تحت فشار همبستگي معني دار 
ب در يادگيري اكتشافي، پردازش آشكار است و نيز در دامنه اي از به نظر مي رسد كه پردازش قال. وجود داشت) مثبت و منفي

بنابراين به كار بردن . زمان يادگيري پنهان و آشكار به لحاظ كمي مشابه ولي به لحاظ كيفي يادگيري متفاوتي را ايجاد مي كنند
  . ناختي بهره مند مي سازديادگيري قياسي اجراكنندگان را از مزاياي مقاوت در برابر افت عملكرد تحت فشار روانش

  
  هاي كليديواژه
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  مقدمه

. عملكرد بهينه، هدف همة ورزشكاران است، به ويژه اگر اين عملكرد، جايزة ارزشمندي را در پي داشته باشد
افت عملكردي زير حد بهينه در ورزشكاران، تحت استرس ناشي از رقابت  ،زياد براي موفقيت اما با وجود انگيزة

مارتنز و (يا افراد ارزياب  )1984و  1082بامستر، (حضور تماشاچيان   )2001، 2؛ بيلوك و كار1984، 1بامستر(
، عملكرد زير بهينه را حتي ممكن است صحبت در مورد امكان افت عملكرد. مشاهده شده است) 1972،  3الندرز

يكي از رايج ترين آنها، . چند نظرية توضيحي براي افت عملكرد تحت فشار پيشنهاد شده است). 17(ايجاد كند 
خودتمركزي به توجه حواس فرد به سازوكار زيربنايي مرتبط با حركتي . بر توجه متمركز به خود اشاره دارد

وجه متمركز بر خود ممكن است با عملكرد خودكار طبيعي مهارت ت). 4،1986باميستر و شورز(خاص اشاره دارد 
، تمركز توجه بر خود در نتيجه) . 5،1970كيمبل و پلموتر(تداخل داشته باشد يا از اين خودكاري جلوگيري كند 

، )1986باميستر و شووزر، (هاي مرتبط با مهارت را از دست بدهد  نشانهشود كه اجراكننده ممكن است موجب 
اضطراب، دستورالعمل يا نيازهاي هاي مختلفي مانند  محرك. شود ين امر منجر به عملكرد زيربهينه ميكه ا

 7ايزنك و كالو). 17)(6،2004؛ كري2001بيلوك و كار، (تواند تمركز بر خود را افزايش دهد  تكليف جديد مي
آنها اظهار داشتند كه نگراني يا . ندرا براي افت عملكرد تحت فشار پيشنهاد داد 8كارامدي پردازشنظرية ) 1992(

اضطراب از چگونگي عملكرد مهارت، منابع حافظة كاري را اشغال مي كند و اين مسئله به طور مستقيم بر 
تواند نگراني افزايش يافته اش را با اختصاص دادن منابع بيشتري به حفظ  اجراكننده مي. عملكرد اثر مي گذارد

. شرايط افت عملكرد تنها زماني رخ مي دهد كه اين منابع نيز ناكافي باشددر اين . عملكردش، جبران كند
، هر چند )2008مقالة مروري ويلسون، (چندين پژوهش از اعتبار اين نظريه در عملكرد حركتي حمايت كردند 

                                                           
1 . Baumeister 
2 . Beilock & Carr 
3 . Martens & Landers 
4 . Showers 
5 . Kimble & Pelmuter 
6 . Cary 
7 . Eysenck & Calvo 
8 . Processing Efficiency Theory (PET) 
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 اين پيش بيني كه كارامدي به كميت اطالعات پردازش شده در حافظة كاري بستگي دارد، هميشه مورد حمايت
  ). 4(قرار نگرفت 

اخيراً پردازش آگاهانة دانش آشكار اجراي حركتي طي اجراي مهارت، به عنوان سازوكار ممكن براي افت 
دانش آشكار آنچه در حين اجراي حركت انجام ). 1992؛ مسترز، 2001بيلوك و كار، (مهارت مطرح شده است 

يادگيرنده تالش مي كند تا كارامدترين الگوي حركت  مراحل اولية يادگيري همزمان با اينكه مي گيرد، نوعا طي 
از طريق تمرين و همزمان با بهبود پردازش كنترلي خودكار، تاثير اين دانش آشكار . را انجام دهد، ايجاد مي شود

اظهار داشت كه يكي از داليل افت ) 1992(مسترز ). 1984، 2؛ وايتنيگ1967، 1فيتز و پوسنر(كمتر خواهد شد 
حت  فشار اين است كه دانش آشكار مرتبط با حركت، بازپردازش خودآگاه مي شود و اين امر به اختالل تعملكرد 

به عبارت ديگر، به جاي اجازه دادن به اجراي خودكار، در شرايط فشار، . در كنترل خودكار حركت منجر مي شود
رحله و با استفاده از دانش آشكار اجراكننده به طور آگاهانه تالش مي كند تا حركت را در مدلي مرحله به م

كنترل آگاهانه نيازهاي زيادي را نيز روي منابع حافظة كاري قرار مي دهد كه . مرتبط با حركت، كنترل كند
، بنابراين فرضية بازپردازش آگاهانه بيان )همسو با نظرية پردازش كارامد(ممكن است به افت عملكرد منجر شود 

يا نوع اطالعات پردازش شده ) كميت(اند به عنوان نتيجة ميزان پردازش مي كند كه افت عملكرد مي تو
را به اين صورت  3نظرية بازپردازش آگاهانه) 2004(در نهايت مسترز و مكسول . در نظر گرفته شود) كيفيت(

ار دستكاري آگاهانة قوانين آشكار بر اساس دانش، به وسيلة حافظة كاري، براي كنترل سازوك«: تعريف كردند 
  ).4(» حركت فرد طي برونداد حركتي

هاي صورت گرفته براي حل مشكل افت عملكرد تحت فشار، بر راهكارهاي كاهش  تا كنون اغلب مداخله
از طريق كم كردن حساسيت به عوامل ايجادكنندة (يا كاهش اثر اضطراب فزاينده ) از طريق آرامسازي(اضطراب 
ر كمي امكان به كار بردن مداخله هاي مؤثر را طي مراحل كسب تمركز داشته است و تحقيقات بسيا) استرس

، چرا كه اغلب اين باور وجود داشت كه اكتساب آشكار مهارت تنها از طريق عبور از )4(اند  مهارت در نظر گرفته
 پيشنهاد كرد كه براي يادگيري حركتي الزاماً) 1992(مسترز . دانش اخباري به دانش راهبردي امكان پذير است

                                                           
1 . Fitts & Posner 
2 . Whiting 
3 . Reinvestment Theory 
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. شناختي آن گونه كه در ابتدا فيتز و پوسنر پيشنهاد كردند، ندارند –نياز به پيشرفت از طريق مراحل اخباري 
نشان دادند كه پردازش دانش آشكار در حافظة كاري و انباشت دانش اخباري در ) 2003(مسترز و همكاران 

يك راه براي جلوگيري ) 1992(گاهانة مسترز آبنابراين براساس نظرية بازپردازش ). 7(مراحل اوليه حياتي نيست 
بري و ). 4(از افت عملكرد تحت فشار، مقاومت در برابر انباشت دانش آشكار به منظور ايجاد يادگيري پنهان است 

از طريق يادگيري پنهان فرد بدون آگاهي از چيزي كه انجام مي دهد و بدون نياز به جمع آوري ) 1993( 1دينز
در مقابل يادگيري آشكار وجود دارد كه فرد دانش . شود با مهارت، در اجراي مهارت خبره مي دانش آشكار مرتبط

  آوري كرده و براساس اين دانش مهارت را آموخته و اجرا  اخباري راجع به مهارت در حال يادگيري را جمع
گيري آشكار، گروه در پژوهشي نشان داد كه بر خالف گروه ياد) 1992(در اين راستا مسترز ). 21(كند  مي

تكليف اين پژوهش در گروه پنهان . يادگيري پنهان در شرايط استرس و روانشناختي دچار افت عملكرد نشد
برايت و . ضربة گلف به همراه تكليف ثانوية تكرار اعداد تصادفي براي جلوگيري از انباشت دانش آشكار بود

رد گروه ها تحت استرس روانشناختي مشاهده نكردند و با تكرار همان طرح تفاوتي را در عملك) 1998( 2فردمن
بهبود عملكرد گروه پنهان تحت استرس را به رهايي آنان از بار اجراي تكليف ثانويه و به عبارتي به تفاوت شرايط 

  ). 1(اكتساب و آزمون نسبت دادند 

، 4؛ الو و همكاران2000 مسترز،(مفهومي با عنوان يادگيري حركتي قياسي ) 2001( 3پس از آن ليو و مسترز
را معرفي كردند كه در آن دستورالعمل آشكار مفصل دربارة تكنيك درست، به وسيلة قياس جايگزين ) 2003

شد و نشان دادند كه اين شيوة يادگيري به فراخواني پردازش پنهان منجر مي شود، بدون اينكه فرد مجبور به 
كند  عمل مي"  5استعارة بيومكانيكي"قياس به عنوان . باشد اجراي تكليف ثانوية شناختي طي يادگيري مهارت

قواعد پيچيدة كه در آن ديناميك حركتي بنيادي را كه زيربناي تكنيك كارامد است، توصيف كرده و ساختار 
  پيدايش اين مفهوم ). 5(مهارت در حال يادگيري را در قالب يك استعار بيومكانيكي ساده تلفيق مي كند 

  . فراهم كرد تا به بررسي تعارض بين نتايج اين تحقيقات پرداخته شود اي را زمينه

                                                           
1 . Berry & Dienes 
2 . Bright & freedman 
3 . Liao & Masters 
4 . Law & et al 
5 . Biomechanical Metaphor 
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نوع ديگر يادگيري كه شيوة ارائة دستورالعمل متفاوتي را با دو شيوة يادگيري پنهان و آشكار دارد، يادگيري 
اي ، يادگيري اكتشافي به پردزش تالش هاي تكراري بر)1990( 1به عقيدة وريجكن و وايتنيگ. اكتشافي است

بنا شده و تعديلي را براساس بازخورد  "2فرضية كاري"اجراي مهارت حركتي خاص اطالق مي شود كه  اغلب بر 
در پيشينة مفهوم يادگيري از طريق اكتشاف، تعاريف عملياتي كمي وجود دارد و . حاصل  از نتيجه ايجاد مي كند

در زمينة ورزشي توافق كمي در . نشده است هاي آزمايشي قابل قبولي بررسي اين شيوة يادگيري هنوز با روش
بنابراين با توجه به نظرية بازپردازش . اين زمينه وجود دارد كه سازوكار يادگيري اكتشافي، پنهان است يا آشكار

آگاهانه و نقش دانش آشكار مرتبط با مهارت در افت عملكرد تحت استرس روانشناختي، شايد بتوان رفتار گروه 
  ).23(ط استرس را به عنوان شاهدي بر سازوكار پردازشگر آن دانست اكتشافي در شراي

به اين مطلب اشاره كردند كه احتمال افت عملكرد در همة ورزشكاران مشابه ) 1993( 3مسترز و همكاران
 20بنابراين آنها با استفاده از تحليل عاملي، مقياس . نيست، بلكه ميزان آن، تمايلي از پيش تعيين شده است

 1و  6آيتم از پرسشنامة كنترل عواطف 7،  5آيتم آن از مقياس خودآگاهي 12را كه  4مي بازپردازش خودآگاهآيت
اتخاذ شده بود، ايجاد كردند كه از طريق آن ميزان تمايل فرد  7شناختي) واماندگي(آيتم از پرسشنامة افت  1

شرايط استرس روانشناختي را ارزيابي كنند پيش از ورود به فرايند يادگيري، براي بازپردازش آگاهانة مهارت در 
آيتمي مقياس  10نسخة ) 2005(ص حركت نبود، مسترز و همكاران واز آنجا كه اين پرسشنامه مخص).  11(

سؤال از مقياس اصلي به نسخة  20را از مقياس اصل استخراج كردند كه همة  8بازپردازش آگاهانة ويژه حركتي
  ). 12(حركتي تغيير يافت 

نشان دادند كه ميزان تمايل افراد به انباشت دانش آشكار مرتبط با مهارت طي ) 2006( 9و همكاران مكسول
نشان ) 2006(مسترز و همكاران  ).17(تجربة يادگيري با نمرة آزمون بازپردازش خودآگاه همبستگي مثبت دارد 

                                                           
1 . Vereijken & Whiting 
2 . Working Hypothesis 
3 . Masters & et al 
4 . The Reinvestment Scale  
5 . Self-consciousness Scale 
6 . Emotional Control Questionnaire 
7 . Cognitive Failures Questionnaire 
8 . The Movement Specific Reinvestement Scale (MSRS) 
9 . Maxwell & et al 
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دگان تحت فشار روانشناختي دادند كه بين نمرة مقياس بازپردازش خودآگاه و ميزان افت عملكرد يادگيرن
همبستگي معني داري وجود دارد، به اين معني كه افرادي كه نمرة باالتري را در مقياس بازگردازش خودآگاه 

همچنين بين نمرة اين . كسب كرده بودند، افت بيشتري را در عملكردشان تحت فشار روانشناختي تجربه كردند
). 12(رت كه توسط يادگيرندگان گزارش شد، همبستگي وجود داشت مقياس با ميزان دانش آشكار مرتبط با مها

از سوي ديگر، تحقيقات نشان دادند نوع دستورالعمل ارائه شده در فرايند يادگيري، بر آشكار يا پنهان بودن  
 ).  4،5،21(يادگيري و متعاقباً بر ميزان دانش آشكار مرتبط با مهارت تاثيرگذار است 

انباشت دانش آشكار مرتبط با مهارت، به عنوان سازوكار ممكن ) 2001( 1ظر بيلوك و كاراز آنجا كه بنابر ن 
، اكنون اين سؤال )4(هاي پنهان و آشكار متفاوت است  براي افت مهارت مطرح شده و اين انباشت در يادگيري

يري يادگيرنده از تمايل تواند بر ميزان اثرپذ شود كه آيا نوع دستورالعمل ارائه شده به يادگيرنده مي مطرح مي
اش براي انباشت دانش آشكار مرتبط با مهارت و در نتيجه بازپردازش خودآگاه  فردي و از پيش تعيين شده

مهارت در شرايط ارائة استرس روانشناختي تأثير بگذارد و به عبارتي آيا مي توان از طريق تغيير در فرايند 
شدة فرد به بازپردازش آگاهانة دانش آشكار مهارت و در نتيجه  يادگيري، چرخة همبستگي تمايل از پيش تعيين

افت عملكرد تحت فشار روانشناختي را در هم شكست؟ در اين پژوهش مهارت تاپ اسپين تنيس روي ميز با 
بنابراين . ارائة سه نوع دستورالعمل متفاوت در قالب يادگيري آشكار، پنهان و اكتشافي به يادگيرندگان ارائه شد

تحقيق حاضر مقايسة عملكرد گروه هاي يادگيري آشكار، قياسي و اكتشافي در اجراي مهارت تاپ اسپين  هدف
هاي  تنيس روي ميز در شرايط استرس روانشناختي بود و نيز به بررسي اين سؤال پرداخته شد كه آيا در گروه

خودآگاه و همچنين عملكرد اين مختلف بين ميزان دانش آشكار مرتبط با مهارت و نمرة پرسشنامة بازپردازش 
در نهايت با مقايسة عملكرد گروه يادگيري . گروه ها در شرايط استرس روانشناختي همبستگي وجود دارد

اكتشافي با دو گروه ديگر به بررسي اين مسئله پرداخته شد كه آيا در فرايند يادگيري اكتشافي كه دستورالعملي 
  يادگيري، پنهان يا آشكار است؟ غالب ار را دريافت كردند، سازوكارمتفاوت با گروه يادگيري پنهان و آشك

  

                                                           
1 . Masters & et al 
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  روش تحقيق 
  ها  آزمودني

سال بودند كه به طور تصادفي  17-15آموز داوطلب با دامنة سني  دانش 36كنندگان در اين تحقيق،  شركت
كار، با ميانگين سني ، گروه يادگيري آش91/15±24/1در سه گروه آزمايشي يادگيري قياسي، با ميانگين سني 

ها راست  همة آزمودني. قرار گرفتند 91/15±50/1و گروه يادگيري اكتشافي، با ميانگين سني  02/1±83/15
افرادي جزء تعريف مبتدي قرار گرفتند كه تحت آموزش رسمي هيچ مربي قرار نگرفته و . دست و مبتدي بودند

  . ده باشندبه طور متوسط بيش از يك بار در ماه تنيس بازي نكر

  گيري تحقيق  تكليف و ابزار اندازه

تكليف مورد آزمون، مهارت تاپ اسپين فورهند تنيس روي ميز بود كه اجراكننده ضربه را از سمت راست 
. قراردادشت، مي فرستاد) سمت چپ خود(خود و به صورت مورب به سمت هدفي كه در سمت راست ميز مقابل 

راي تعيين امتياز رسم شده بود كه براساس محل برخورد توپ با ميز در گوشة سمت راست ميز دو مربع ب
از ميز تنيس روي ميز  براي اجرا و ارزيابي اين تكليف. شد كننده داده مي به شركت 30امتيازي در دامنة تا 

نگ ميلي متر، دستگاه توپ انداز نيوگي روبوپو 40عدد توپ تنيس با قطر  75 ،استاندارد، راكت تنيس بروي ميز
براي سنجش فاكتور روانشناختي اضطراب حالتي رقابتي از سياهة اضطراب حالتي ). 21(استفاده شد  20401

ضريب آلفاي كرونباخ براي عوامل پرسشنامه را در ) 1990( 3مارتنز و همكاران. استفاده شد 2رقابتي بزرگساالن
با ) 1374(اين پرسشنامه توسط شمشيري در ايران نيز اعتبار ). 5(گزارش دادند  90/0تا  70/0دامنة بين 

و عامل اعتماد به نفس  α= 94/0، عامل جسماني  α= 90/0براي عامل شناختي  استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ
91/0 =α براي بررسي ميزان تمايل افراد به بازپردازش آگاهانة حركت از مقياس بازپردازش آگاهانة . محاسبه شد

 5و پردازش حركتي آگاهانه 4سؤالي كه دو فاكتور خودتمركزي حركتي 10اين مقياس . ويژة حركت استفاده شد
و آلفاي كرونباخ جهت سنجش  r’s=67/0و  76/0بازآزمون آن براي دو عامل  –را مي سنجد، پايايي آزمون 

                                                           
1 . New gy Robo-Pong 2040 
2 . The Competitive State Anxiety Inventory for Adult. (CSAI-A) 
3 . Martens & et al 
4 . Movement Self-Consciousness 
5 . Conscious Motor Processing 
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ايي، در پژوهش حاضر نيز به منظور سنجش عامل پاي). 11(بود 78/0و  71/0پايايي دروني آن براي دو عامل 
دانش آموز و با فاصلة زماني دو هفته اجرا شد، براي  80بازآزمون كه روي  –ضريب همبستگي پيرسون آزمون 

  . بود r’s=  60/0و  69/0دو عامل برابر 

  روش اجراي تحقيق 

در ابتدا آزمودني ها مقياس بازپردازش آگاهانة ويژة . اين پژوهش شامل دو مرحلة اكتساب و آزمون بود
پس از گروه بندي تصادفي شركت كننده ها در سه گروه آزمايشي و مراحل آشنايي با . تكميل كردند حركت را

استفاده از دستورالعمل كتبي به منظور . توپ، دستورالعمل كتبي هر گروه به آزمودني همان گروه داده شد
دقيقه فرصت داشت تا هر آزمودني يك . ها بود سازي ارائة دستورالعمل به همة آزمودني كنترل و يكسان

از . گونه اجرايي از مهارت به نمايش گذاشته نشد هيچ. دستورالعمل كتبي را مطالعه و براي خود اجرا كند
  . ها خواسته شد به توپ هايي كه به سمت آنها ارسال مي شود، با توجه به دستورالعمل، ضربه بزنند آزمودني

يك به آنها نشان داده شد و از آنها خواسته شد تا بيشترين هاي هدف ترسيم شده روي ميز و امتياز هر  مربع
ها، اين نكته به آنها اعالم شد كه به سه نفر،  همچنين براي ايجاد انگيزه در آزمودني. امتياز ممكن را كسب كنند

مون آز پس از شرح امتيازات و ارائة دستورالعمل، پيش. شود كه بيشترين امتياز را كسب كنند، جوايزي اهدا مي
زير  چتوپ در دقيقه و با پي 20دستگاه توپ انداز نيوگي با تواتر ها از طريق  توپ. تايي اجرا شد20در يك بلوك 
با ) بلوك 15در كل (كوشش در سه جلسة پنج بلوكي  300سپس مرحلة اكتساب شامل اجراي . شد فرستاده مي

لوك و قبل از شروع آن به آزمودني ها يادآوري در ابتداي هر ب. ها اجرا شد دقيقه بين بلوك 2فاصلة استراحت 
دستورالعمل . شد كه قواعد موجود در دستورالعمل را اجرا و تالش كنند تا بيشترين امتياز ممكن را كسب كنند

از كتاب مربيگري استخراج ) 2008(اي بود كه توسط مسترز و همكاران  گروه آشكار، دستورالعمل شش مرحله
اعتباريابي ) الف 2008(بود كه توسط مسترز و همكاران  1ه قياسي استعارة دامنة كوهشده و دستورالعمل گرو

ها توسط دو مترجم به فارسي برگردانده و به منظور حفظ روايي ترجمه،  شده بود كه هر دو اين دستورالعمل
. مهارت را كشف كننداجراي از گروه اكتشافي نيز خواسته شد تا قواعد الزم براي . دوباره به انگليسي ترجمه شد
دقيقه و  2زمان استراحت بين تمام مراحل آزمون . آزمون يادداري فوري اجرا شدپس از اتمام مرحلة اكتساب، 

                                                           
  .ه طرف باال مي پيمايدراكت را به گونه اي حركت دهيد كه گويي شيب كوهي را ب -  1
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، آزمون انتقال تحت استرس روانشناختي )21(دقيقه استراحت  2پس از . دقيقه بود 15بين يادداري و اكتساب 
 كنندگان بود، تكليف يادداري اجرا مي س روانشناختي در شركتدر آزمون انتقال كه هدف ايجاد استر. اجرا شد

ها فيلم  گرهاي ايجادكنندة استرس اعمال شد به اين صورت كه از عملكرد آزمودني شد، با اين تفاوت كه مداخله
شود و سه نفر كه  گرفته شد و به آنها گفته شد كه اين فيلم توسط سه بازيكن حرفه اي تنيس داوري مي

ها گفته شد كه  نيز به هر يك از آزمودني) . 1،7،10،17(كنند  امتياز را كسب كنند، جايزه دريافت ميبيشترين 
. رفته و عملكردشان كمتر از ميانگين بود بلوك قبلي كمتر از چيزي بود كه انتظار مي 15بهبود عملكردش طي 

در پايان اين . اين بلوك بهبود بخشند تر تالش كنند تا عملكردشان را در بنابراين از آنها خواسته شد كه سخت
ها مقايسه نشده بود و هدف از ارائة اين  ها گفته شد كه در واقع عملكردشان با ديگر آزمودني به آزمودني بلوك

اثربخشي اين مداخله را به عنوان ابزاري  )2001(لي و مسترز . اطالعات ترغيب براي تالش بيشتر آنان بوده است
براي بررسي اثربخشي مداخلة استرس . جهت فراخواني بازپردازش خودآگاه نشان دادند 1زيابيبراي ايجاد خود ار

در پژوهش حاضر، قبل از آغاز جلسة سوم و بالفاصله پس از آزمون مداخلة استرس، سياهة اضطراب حالتي 
تكنيك ها و دانشي  در انتها از آزمودني ها خواسته شد تا تمام قواعد،. رقابتي توسط شركت كنندگان تكميل شد

را كه براي اجراي مهارت طي اين آزمون ها و مراحل اكتساب استفاده كردند، تا حد امكان با شرح جزئيات در 
  ). 21(پروتكل كالمي گزارش دهند 

  هاي آماري  روش

تحليل داده هاي مرحلة اكتساب و آزمون با روش  . از آمار توصيفي براي دسته بندي داده ها استفاده شد
. صورت گرفت) گروه  آزمون) ( 3 2(و ) گروه جلسه ) (33(تحليل واريانس با اندازه گيري مكرر به ترتيب 

وابسته به منظور مقايسه هاي زوجي بين مراحل آزمون در هر يك از گروه ها و نيز از آزمون تحليل   tاز آزمون 
از آزمون تعقيبي بونفروني . ل آزمون استفاده شدواريانس يكسويه براي بررسي تفاوت گروه ها در هر يك از مراح

از ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي همبستگي . براي بررسي محل تفاوت در گروه ها و مراحل استفاده شد
هاي بين نمرة پرسشنامة بازپردازش آگاهانة ويژة حركت و شمار قواعد كالمي و همچنين عملكرد در آزمون 

و رسم شكل ها با استفاده از برنامه اكسل  5/11نسخة  SPSSها با استفاده از نرم افزار  داده. انتقال استفاده شد
                                                           
1 . Ego-Threatening 
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وابسته و تحليل واريانس يكسويه در  tسطح معني داري در همة آزمون ها به جز آزمون هاي . صورت گرفت
  . ر گرفته شددر نظ α > 05/0، )بود α > 05/0كه به دليل تعديل، (مراحل آزمون يادداري فوري و انتقال 

  

  هاي تحقيق  نتايج و يافته

هاي مسدود و تصادفي، در مراحل اكتساب و يادداري  هاي تحقيق را به تفكيك گروه ، داده1جدول و شكل 
  .دهد مهارت تاپ اسپين تنيس روي ميز، نشان مي

  مراحل اكتساب و آزمونميانگين و انحراف استاندارد امتياز آزمودني ها به تفكيك گروه هاي آزمايشي در  - 1جدول 
 بلوك ها

  
  

  گروه ها

  مرحلة آزمون مرحلة اكتساب

 1جلسة   پيش آزمون
  اكتساب

 2جلسة 
  اكتساب

 3جلسة 
  اكتساب

يادداري 
  فوري

تحت (آزمون انتقال 
  )استرس روانشناختي

  گروه
  آشكار

  25/18  27/24  30/27  600/24  35/20  00/14  ميانگين
  41/4  63/6  37/7  44/7  32/6  81/7  انحراف استاندارد

  گروه
  قياسي

  00/27  66/27  16/29  50/27  78/21  91/16  ميانگين
  95/3  77/3  12/4  25/6  28/22  04/10  انحراف استاندارد

  گروه
  اكتشافي

  00/20  41/26  13/27  68/24  78/19  58/14  ميانگين
  64/5  10/4  67/6  36/4  74/5  33/8  انحراف استاندارد

  كل
  64/5  17/26  86/27  39/25  63/20  16/15  ميانگين

  97/5  99/4  10/6  17/6  11/6  62/8  انحراف استاندارد
 

  
  ميانگين عملكرد گروه هاي آزمايشي در مراحل اكتساب وآزمون -1شكل 



  هاي يادگيري قياسي، آشكار و اكتشافي بر افت عملكرد تحت فشار روانشناختي  تأثير روش

 

 

135

و  F)2،33= (370/0(داري مشاهده نشد  آزمون تفاوت معني هاي آزمايشي در مرحلة پيش بين عملكرد گروه
69/0=P  ،022/0  =2(. 

هاي تمريني  گيري مكرر در مرحلة اكتساب نشان داد كه اثر اصلي گروه تحليل واريانس با اندازه آزمون
)039/0  =2(  و نيز اثر تعامل گروه با جلسات تمريني)019/0  =2 (اما اثر اصلي جلسات . دار نبود معني

جلسة اكتساب دو به دو  3ين نتايج آزمون تعقيبي بونفروني نشان داد كه ب). 2=562/0(تمرين معنادار بود 
بود، در مقايسة دو به  P= 006/0به جز در مقايسة جلسات دوم و سوم كه  Pارزش . داري وجود دارد تفاوت معني

ها طي  توان گفت كه عملكرد گروه با توجه به ميانگين امتياز جلسات، مي. بود P=0001/0دو بين ديگر جلسات 
  ).2جدول (داري مشاهده نشد  ها نيز در اين روند افزايشي، تفاوت معني وهجلسات اكتساب بهبود يافت كه بين گر

  
به منظور بررسي عملكرد گروه هاي تمريني ) 3 ×2(و )  3× 3(خالصة نتايج تحلي واريانس با اندازه گيري مكرر  -2جدول 

  مهارت تاپ اسپين به ترتيب در مراحل اكتساب و آزمون 
مرحلة 

  آزمون

عمجمو منبع تغييرات

  مجذورات

درجة

  آزادي

ميانگين

  مجذورات

F مجذور اتا  داريمعني  

مرحلة 

  اكتساب

  039/0  518/0  672/0 110/62 2 220/124 گروه

  562/0  0001/0**  367/42 808/485 2 616/971 جلسات آزمون

  019/0  867/0  316/0 618/3 4 471/14 جلسات آزمون ×گروه  

مرحلة  

  آزمون 

  335/0  001/0**  321/8 764/228 2 528/457 گروه

  362/0  0001/0**  719/18 722/346 000/1 722/346 جلسات آزمون

  170/0  046/0  375/3 514/62 000/2 028/125 جلسات آزمون ×گروه  

  

و  93/0به ترتيب (توزيع داده ها در مراحل يادداري فوري و آزمون انتقال با مداخلة استرس طبيعي بود 
99/0 =P ( آزمون لوين حاكي از برابري واريانس گروه ها در مراحل يادداري فوري و نتايج)2و33( =126/3(F  و

057/0=P  ( و انتقال)2و33(= 183/1(F  319/0و=P .(  
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در مقايسة گروه ها در مراحل آزمون هاي يادداري فوري و انتقال نتايج آزمون كرويت موچيلي نشان داد كه 
آزمون تحليل واريانس با اندازه ). P=001/0(كوواريانس رعايت نشده است  –پيش فرض برابري ماتريس واريانس 

ها در دو آزمون يادداري فوري و انتقال به  به منظور بررسي اين تغييرات عملكردي آزمودني) 23(گيري مكرر 
ن يادداري هاي هر گروه در مرحلة انتقال نسبت به آزمو اين منظور استفاده شد تا ميزان افت عملكرد آزمودني

دار بود  گيري مكرر نشان داد كه اثر اصلي گروه معني تحليل واريانس با اندازهنتايج ). 22(فوري بررسي شود 
)335/0=2( . آزمون تعقيبي بونفروني نشان داد كه بين عملكرد گروه قياسي با گروه هاي آشكار و اكتشافي

داري  ها تفاوت معني ، در حالي كه بين ديگر گروه)P=031/0.  001/0به ترتيب (داري وجود دارد  تفاوت معني
. دار بود كه حاكي از افت عملكرد در آزمون انتقال بود معني )362/02(اثر اصلي جلسات آزمون . وجود نداشت
داري و  براي بررسي محل اين معني). 2جدول (نيز معني دار بود  )2=170/0(ه با جلسات آزمون واثر تعامل گر
، αبه دليل تعديل . و تحليل واريانس يكطرفه در دو مرحلة يادداري فوري و انتقال استفاده شدتعامل از د

)025/0P< (داري در نظر گرفته شد به عنوان سطح معني .  

، F  ،252/0=P)2و33(= 435/1(داري را بين گروه هاي آزمايشي در مرحلة يادداري فوري  نتايج تفاوت معني
080/0=2( داد، اما در مرحلة انتقال نشان ن)2و33(= 530/11(F  ،0001/0=P  ،411/02( ها  تفاوت بين گروه
نتايج آزمون تعقيبي بونفروني نشان داد كه در مرحلة انتقال گروه قياسي عملكرد بهتري را نسبت . دار بود معني

داري  ها تفاوت معني ديگر گروه، اما بين ) P= 003/0و  0001/0به ترتيب (به گروه آشكار و اكتشافي نشان داد 
  . وجود نداشت

وابسته به  tها بين دو مرحلة يادداري فوري و انتقال، از سه آزمون  براي بررسي مكان تفاوت عملكرد گروه
. داري در نظر گرفته شد به عنوان سطح معني) >α  ،)025/0Pها استفاده شد كه به دليل تعديل تفكيك گروه
هاي يادگيري آشكار و اكتشافي نسبت به مرحلة  ته نشان داد كه در مرحلة انتقال گروهوابس tهاي  نتايج آزمون

  ).P=007/0و  018/0به ترتيب (يادداري فوري دچار افت عملكرد شدند 

وابسته در مقايسة پرسشنامة اضطراب حالتي قبل و بعد از مرحلة استرس تفاوت معني داري  tنتايج آزمون 
كه حاكي از زياد بودن استرس روانشناختي پس از آزمون انتقال و به معناي اثربخشي  )P=0001/0(را نشان داد 

  . مداخلة استرس بود



  هاي يادگيري قياسي، آشكار و اكتشافي بر افت عملكرد تحت فشار روانشناختي  تأثير روش

 

 

137

 

 راهبردي، به تفكيك –ميانگين شمار قواعد كالمي گزارش شده توسط آزمودني ها در پروتكل اخباري   _ 2شكل  

  گروه هاي آزمايشي 
توسط شركت كنندگان، آزمون تحليل واريانس حاكي از در بررسي تفاوت ميزان قواعد كالمي گزاش شده 

نتايج آزمون تعقيبي بونفروني . )F  ،007/0=P  ،258/0 =2)2و33=(74/5(ها بود  دار بين گروه تفاوت معني
نشان دادكه بين ميزان قواعد كالمي گزارش شده در گروه يادگيري قياسي و ميزان اين قواعد در گروه هاي 

گروه قياسي قواعد ). P  ،049/0=P=009/0به ترتيب (دار وجود دارد  كتشاف تفاوت معنييادگيري آشكار و ا
داري در ميزان قواعد  در حالي كه تفاوت معني. كمتري را نسبت به دو گروه آشكار و اكتشافي گزارش داده است

  . وجود نداشت) P=000/1(گزارش شده از دو آشكار و اكتشافي 

پرسشنامة بازپردازش آگاهانة ويژة حركت نتايج آزمون تحليل واريانس يكسويه  ةها در نمر در مقايسة گروه
همبستگي بين نمرة . )F  ،960/0 =P ،002/0 =2)2و33(=041/0(ها نشان نداد  داري را بين گروه تفاوت معني

ها، در  كنندگان به تفكيك گروه پرسشنامة بازپردازش آگاهانه و شمار قواعد كالمي گزارش شده توسط شركت
داري مشاهده نشد  دار بود، درحالي كه در گروه قياسي همبستگي معني گروه آشكار و اكتشافي مثبت و معني

ها در آزمون انتقال تحت  همچنين همبستگي بين نمرة پرسشنامة بازپردازش آگاهانه و عملكرد گروه). 3جدول (
دار بود، درحالي كه در گروه  في منفي و معنيها، درگروه آشكار و اكتشا استرس روانشناختي به تفكيك گروه

  ). 3جدول (داري مشاهده نشد  قياسي همبستگي معني
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خالصه نتايج همبستگي پيرسون بين نمرة پرسشنامة بازپردازش خودآگاه ويژة حركت و شمار قواعد كالمي  _ 3جدول 
  و نيز عملكرد در آزمون انتقال به تفكيك گروه ها

و ) MSRSQ(همبستگي بين نمرة   منبع تغييرات  گروه ها
  شمار قواعد كالمي

 و) MSRSQ(همبستگي بين نمرة 
  عملكرد در آزمون انتقال

  گروه يادگيري قياسي
r 118/0 331/0-  
P 715/0  293/0  

  گروه يادگيري آشكار
r **830/0  *632/0  
P 001/0  027/0  

  گروه يادگيري اكتشافي 
r **821/0  **758/0  
P 001/0 004/0  

  

  گيري  بحث و نتيجه

پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان بازپردازش خودآگاه گروه هاي يادگيري قياسي، آشكار و اكتشافي در 
نتايج آزمون تحليل واريانس با اندازه گيري مكرر روند رو به بهبود معني . شرايط استرس روانشناختي اجرا شد

ن در حالي بود كه بين گروه ها در اين روند تفاوت معني داري داري را از جلسة اول تا سوم اكتساب نشان داد، اي
، لي و )الف 2009(و همكاران  1، لم)الف 2007(اين نتيجه با نتايج تحقيقات پولتون و همكاران . مشاهده نشد

اين يافته از اين نظر ارزشمند است كه در گذشته . همسو بود) الف 2008(، مسترز و مكس ول )2001(همكاران 
يادگيري از طريق (قاد بر اين بود كه يادگيري پنهان اكتساب ضعيف تري را نسبت به گروه آشكار دارد اعت

، همان )13(و نيز سرعت اكتساب پنهان مهارت كمتر از سرعت اكتساب آشكار آن است ) 15)(پروتكل كالمي
االً به اين دليل شيوة معتقد بودند كه احتم) 2001(، مكس ول و همكاران )1994(طوركه بادلي و ويلسون 

اما تحقيقات اخير . يادگيري پنهان، توانايي يادگيرنده را در اصالح خطاي  عملكرد حركتي كاهش مي دهد
  ). 16(صورت گرفته در اين زمينه، حاكي از عدم تفاوت گروه هاي پنهان و آشكار در مرحلة اكتساب است

اين . گروه ها در آزمون يادداري فوري نشان نداد نتايج آزمون تحليل واريانس تفاوت معني داري را بين
، 2005(، پولتون و همكاران )2000(، مكس ول و همكاران )1998(فردمن نتيجه با نتايج تحقيقات برايت و 

، لم و )الف 2008(، مسترز و همكاران )الف و ب 2007(، پولتون و همكاران )2006(، اورل و همكاران )2006
                                                           
1 . Lam 
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در آزمون يادداري فوري تفاوتي بين گروه هاي آشكار و پنهان و آشكار، اكتشافي و  كه) الف2009(همكاران 
اين نتيجه حاكي از اين است كه شايد در دامنه اي از زمان، يادگيري پنهان و آشكار . پنهان نيافتند، همسوست
يادگيري آشكار و اما در آزمون انتقال عملكرد گروه قياسي بهتر از دو گروه ). 14(به لحاظ كمي مشابهند 

عالوه بر اين بر خالف گروه يادگيري . اكتشافي بود، درحالي كه بين عملكرد اين دو گروه تفاوتي وجود نداشت
قياسي، عملكرد دو گروه آشكار و اكتشافي در آزمون تحت استرس روانشناختي نسبت به آزمون يادداري دچار 

) 2000(، مكسول و همكاران )1996( 1، هاردي و همكاران)1992(اين نتيجه با نتايج تحقيقات مسترز . افت شد
كه نشان دادند گروه آشكار تحت استرس روانشناختي نسبت به گروه پنهان دچار افت ) 2001(و ليو و مسترز 

در بيشتر اين . مغاير است) 1998(اما با نتيجة تحقيق برايت و فردمن ). 2،5،7،14(عملكرد شد، همسو بود 
ارائة تكليف ثانويه . شد مورد آزمون به همراه يك تكليف ثانويه طي مراحل اكتساب اجرا مي پژوهش ها تكليف

براي مشغول نگه داشتن حافظة كاري به تكليف ثانويه به منظور جلوگيري از تجمع دانش آشكار مرتبط با 
آالرد و بورنت ). 14،7)(2002و مسترز،  2؛ مك ماهون2000؛ مكسول و همكاران، 1992مسترز، (مهارت بود 

اظهار داشتند با ارائة عالئمي كه سيستم اخباري افراد ماهر را مشغول نگه دارد، ساده تر مي توان ) 1985(
برايت و فردمن اظهار داشتند كه بهبود عملكرد گروه پنهان در تحقيق ). 11(سيستم راهبردي را به كار گرفت 

گروه از اجراي تكليف ثانويه در آزمون تحت استرس  در شرايط استرس، به دليل رهايي اين) 1992(مسترز 
به عبارت ديگر، آنان تفاوت عملكرد گروه هاي آشكار و پنهان در آزمون انتقال تحت استرس را . روانشناختي بود

حمايت مي كند و حاكي از ) 1992(نتايج تحقيق حاضر از يافته هاي مسترز ). 1(به شرايط آزمون نسبت دادند 
  ). 14(يادگيري پنهان و آشكار به لحاظ كيفي متفاوتند اين است كه 

در توجيه نتايج اين پژوهش، مي توان به چندين نظريه اشاره كرد كه توضيحي براي افت عملكرد تحت فشار 
با ارائة نظريه بازپردازش آگاهانه پيشنهاد كرد كه ) 1992(در اين راستا مسترز . روانشناختي را پيشنهاد كردند

اين نظريه بر اين ايده داللت دارد كه اگر . ش خودآگاه مسئول افت عملكرد تحت فشار روانشناختي استبازپرداز
اجرا كننده سعي كند حركت را به وسيلة دانش اخباري و به صورت آگاهانه كنترل كند، پردازش خودكار مهارت 

ر را، اجرا كننده به طور آگاهانه تالش به عبارت ديگر، به جاي اجازه داده به اجراي خودكا. دچار اختالل مي شود
                                                           
1 . Hardy & et al 
2 . MacMahon 
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مسترز بيان كرد كه دانش . كند تا حركت را در مدلي مرحله به مرحله و با استفاده از دانش آشكار كنترل كند مي
دهيم، نوعاً طي مراحل اولية يادگيري، همزمان با اينكه يادگيرنده تالش  آشكار آنچه زمان اجراي حركت انجام مي

از طريق تمرين، يادگيري از مرحلة دانش . شود مدترين الگوي حركت را انجام دهد، ايجاد ميمي كند تا كارا
در شرايط فشار . پيش مي رود) از كنترل توجه طلب به سمت كنترل خودكار(اخباري به مرحلة دانش راهبردي 

شده توسط فرضية اين ايده با پردازش توصيف . كند روانشناختي اجرا به مراحل اولية يادگيري پسرفت مي
براساس اين فرضيه سطح باالي عملكرد ميتواند به سطوح اولية رشد مهارت . همسوست 1پس رفت –پيشرفت 

) 2003( 2پيجپرز و همكاران. هاي كالمي و دانش آشكار دارد پسرفت كند كه در آن جا ا تكاي بيشتري به نشانه
تر حركت ممكن است به عنوان  نتيجة  هاي مبتدي فرم كرد كه پيشرفت به نشان دادند كه از اين ايده حمايت مي

كند كه اختالل زماني ايجاد مي شود كه  بيان مي) 1992(مسترز . بازپردازش خودآگاه ناشي از اضطراب رخ دهد
تواند به شكل واحدي اجرا شود، به توالي از  ساختار كنترلي كه در زمان واقعي گردآوري و كامل شده و مي

با . بشكند) مانند آنچه در مراحل اولية يادگيري سازماندهي مي شود(مجزا و كوچك تر  واحدهاي مستقل،
سازد و در  شكسته شدن اين ساختار يكپارچه هر واحد بايد به طور مجزا فعال و اجرا شود كه عملكرد را كند مي

). 10(دهد  يكپارچه رخ نميكند كه اين امر در ساختار كنترلي  هر انتقال بين واحدها، فرصت براي خطا ايجاد مي
به اين نظريه مي توان پيش بيني كرد كه افت عملكرد در شرايط اضطراب بايد درگروهي مشاهده شود با توجه 

  .كه قواعد آشكار كالمي بيشتري را در دسترس پردازش آگاهانه دارند

آشكار و اكتشافي كه نتايج تحقيق حاضر نيز نشان داد كه ميزان قواعد كالمي گزارش شده در گروه هاي 
عملكرد در شرايط آزمون تحت فشار روانشناختي تجربه كردند، به طور معني داري بيشتر از گروه قياسي افت 

، )1992(، مسترز )1988(اين نتيجه، با نتايج تحقيقات هيث و برادبنت . بودكه افتي را در عملكرد نشان نداد
و  3، مك ماهون)2001(، ليو و مسترز )2000(ل و همكاران ، مكس و)21) (1993(، ربر )1997(ولف و اشميت 

، لم و همكاران )الف وب 2008(، مسترز و همكاران )2007، 2006(، پولتون و همكاران)2002(مسترز   
، كه اظهار داشتند قواعد كالمي مرتبط با سازوكارهاي زيربنايي مهارت در شرايط يادگيري پنهان بر )2009(

                                                           
1 . Progression-Regression 
2 . Pijpers & et al 
3 . MacMahon  
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كنترل آگاهانة دانش . )3،5،6،9،10،14،20،21(ر در دسترس افراد نيستند، همسوست خالف يادگيري آشكا
آشكار، همچنين نيازهاي زيادي بر روي منابع حافظة كاري قرار مي دهد كه ممكن است به افت عملكرد منجر 

ان كردند كه در نظريه پردازش كارامد بي) 1992( 2و كالو 1ايزنك. شو، كه همسو با نظريه پردازش كارامد است
 اضطراب يا نگراني اجراي مهارت، منابع حافظة كاري را به كار مي برد و اين امر به طور مستقيم بر اجرا اثر 

  ). 4(گذارد  مي

تالش كرد كه اصول فيزيكي را توصيف كند كه زيربناي ) 1995، 1989، 3كلسو(نظرية سيستم هاي پويا 
در اين نظريه فرض بر اين است كه . بود) 1995، 4يك و همكارانب(هاي پيچيده مانند هماهنگي حركتي  تعامل
كنترل . كنند هاي عضالني در واحدهاي هماهنگي يا ساختارهاي مستقل از فراشناخت با همديگر كار مي گروه

شود، ممكن است اين  آگاهانة حركت كه در اثر توجه متمركز به خود در شرايط فشار روانشناختي ايجاد مي
اش بشكند، درنتيجه به افزايش درجات آزادي حركت منجر شود كه بايد  به اجزاي تشكيل دهندههمكاري را 

كند كه احتماالً به منابع  درجات آزادي اضافي تحميل شده، پيچيدگي ايجاد مي. توسط اجرا كننده كنترل شود
ة لشباهت با نظرية طب اين بحث بي). 8(كند  توجهي در دسترس اجرا كننده تجاوز كرده و اجرا را تخريب مي

كرد، اجزاي حركتي مجزاي حركت  نيست كه بيان مي) 1960هنري و راجرز، (حافظة هماهنگي حركتي عصبي 
هاي عصبي را از  اند كه جريان محرك پيچيدة سريع، به وسيلة سازوكار حافظة حركتي ناآگاهانه اي كنترل شده

تالش براي برپاكردن . تا عمل حركتي مطلوب را ايجاد كند كنند ريزي مي ها و اعصاب مناسب برنامه طريق ورودي
كند، بنابراين به افزايش زمان نهفتگي واكنش و تمايل براي  ريزي تداخل ايجاد مي كنترل آگاهانة حركت با برنامه

  ). 11(انجامد  ايجاد حركت با هماهنگي ضعيف مي

در . شار، بر توجه متمركز به خود اشاره دارديكي ديگر از نظريه هاي رايج توصيف كنندة افت عملكرد تحت ف
شرايط اضطراب ناشي از خود ارزيابي براي ايجاد عملكرد بهتر، توجهي كه به صورت دروني متمركز شود، به ناچار 
خودارزيابي را ايجاد مي كند تا فرد را به سمت پاسخ به اين سؤال هدايت كند كه آيا عملكرد فعلي او با استاندارد 
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كه به عنوان هدف در نظر دارد، منطبق است كه اگر همسان نباشد، فرد تمايل دارد تا خودتنظيمي  عملكردي
طي . را آغاز مي كند) اجرايي و هدف(اش را افزايش دهد و اين امر تالش براي كاهش اختالف بين دو عملكرد 

د داشت تا زماني كه خود را با اين فرايند، فرد چرخه اي از رفتار را وارد مي كند و خودارزيابي ادامه خواه
. غيرممكن استاستاندارد هدف مشابه كند يا اينكه به اين نتيجه برسد كه همانند شدن عملكرد با عملكرد هدف 

كند، كه اين  بيان كردند كه تمركز دروني توجه، كنترل آگاهانة  حركت را ترغيب مي) 2003(ولف و همكاران 
از ). فرضية عمل محدودشده(دهد يا از آن بازداري مي كند  ت فشار قرار مير، سازوكار كنترل خودكار را تحام

  ). 16(سوي ديگر، تمركز توجه بيروني به سازوكار كنترل خودكار اجازة اجراي بدون ايجاد اختالل را مي دهد 

يابي، خودآگاهي، خودارز. رابطة بين بازپردازش خودآگاه و عملكرد شبيه زنجيرة پيچيده اي از رخدادهاست
براي عملكرد بهتر يا كشف راه حل تكليف ) مانند دلزدگي يا فشار تكليف جديد(هاي ديگر  اضطراب يا محرك

كند كه  در تالش براي كسب كنترل بيشينه بر نتيجة حركتي، اجرا كننده تالش مي. جديد انگيزه ايجاد مي كند
. كند مربوط به مهارت را بازپردازش آگاهانه مي بر نتيجة حركت كنترل بيشينه اعمال كند، بنابراين دانش آشكار

كند و به  انجامد، زيرا نيازهاي پردازشي را براي كنترل آگاهانة تكليف بيشتر مي اين مسئله به افت عملكرد مي
با وجود تالش فزاينده براي اجراي بهتر مهارت، احتمال دارد كه ادامة . شود اختالل بيشتر در مهارت منجر مي

سرخورده كند و به افزايش عصبانيت، اضطراب و ناتواني بيشتر در نتيجه بيشنيه اجرا كننده را  رعملكرد زي
مسترز پيشنهاد داد كه  هبراي جلوگيري از ايجاد اين چرخ. حركت منجر شود و چرخة افت عملكرد ادامه مي يابد

براي كاهش ميزان دانش آشكار . مرتبط با مهارت جلوگيري شوددر مراحل يادگيري بايد از انباشت دانش آشكار 
) 2001مكسول و همكاران، ( 1و يادگيري كم خطا) 2001ليو و مسترز، (مرتبط با مهارت، يادگيري قياسي 

  ). 5،16،17(اثربخش هستند 

هاي  نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه بين نمرة پرسشنامة بازپردازش خودآگاه و ميزان قواعد كالمي در گروه
دار و مثبت بين نمرة پرسشنامه با عملكرد در آزمون انتقال در گروه هاي  في همبستگي معنيآشكار و اكتشا

حالي بود كه در گروه قياسي هيچ گونه  اين در. داري وجود دارد آشكار و اكتشافي همبستگي منفي و معني
بازپردازش خودآگاه در اين نتايج حاكي از اين بود كه نمرة . ها مشاهده نشد همبستگي معناداري بين اين عامل

                                                           
1 . Errorless  Learning 
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گروه هاي يادگيري آشكار و اكتشافي، افت عملكرد تحت فشار روانشناختي و ميزان انباشت دانش آشكار را پيش 
و ) 2000(اين نتيجه با نتايج تحقيقات مكسول و همكاران. بيني كرد، درحالي كه در گروه قياسي اين گونه نبود

به عبارت ديگر، شايد بتوان گفت كه ). 5،14،17(همسو بود ) 2006(و مكسول و همكاران ) 2001(مسترز  ليو و
اكتساب پنهان مهارت در همبستگي بين تمايل افراد به بازپردازش خودآگاه و انباشت دانش آشكار و در نتيجه 

  . افت عملكرد تحت استرس، شكاف ايجاد كرد كه به معني بر هم زدن چرخة بازپردازش آگاهانه است

ن سؤال تحقيق كه سازوكار پردازشگر يادگيري اكتشافي آشكار يا پنهان است، مي توان اين در بررسي اي
گونه استنباط كرد كه شمار زياد قواعد كالمي گزارش شده در اين گروه، با وجود دريافت دستورالعمل آشكار 

دستورالعمل هاي خود  بيانگر اين است كه يادگيرنده در صورت عدم دريافت دستورالعمل از سوي مربي يا معلم،
به اين بحث پرداختند كه اگر راهبردهاي آزمون فرضية ) 1998( 1ميتوس و همكاران. را تجويز و ارزيابي مي كند

آَشكار، سازوكار پردازش يادگيري اكتشافي را هدايت كنند، بهبود اجراي عملكرد بايد دست كم با بخشي از 
ادگيرنده را در زمان اجراي مهارت، به دانش اخباري انباشته شده، دانش كالمي مربوط به قواعد همراه باشد و ي

كه افت عملكرد گروه يادگيري اكتشافي در آزمون انتقال مشابه با گروه يادگيري آشكار را ) 13(وابسته مي كند 
ين همسو با ا) الف 2009(و لم و همكاران ) الف 2008(مسترز و همكاران . مي توان شاهدي بر اين امر دانست

  ). 9،3(الب در يادگيري اكتشافي را پردازش آشكار گزارش دادند غتحقيق پردازش 

 به طور كلي با توجه به نتايج آزمون يادداري فوري و انتقال به نظر مي رسد كه يادگيري پنهان و آشكار 

ج مشابهي را در پي در دوره اي از زمان به لحاظ كمي نتاي) البغو يادگيري اكتشافي به عنوان پردازشگر آشكار (
و به كار بردن شيوة يادگيري پنهان مي تواند مزايايي چون ثبات ) 14(دارند، ولي به لحاظ كيفي متفاوتند 

؛ مولن، 2،1996؛ هاردي، مولن و جونز1992مسترز، (عملكرد تحت فشار روانشناختي را به همراه داشته باشد 
  ). 2،7،18)(2007، 3هاردي و اولدهام
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