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 هچکید
نظرهایی در خصوص مفهوم هاي حرکتی، یادداري است. اختالفهاي مهم براي استنباط یادگیري مهارتاز شاخص یکی

رو، هدف از پژوهش حاضر سنجش یادداري در بین متخصصان و پژوهشگران حوزة یادگیري حرکتی وجود دارد. ازاین
تا  1388ی از سال پژوهشی فارس -مقاالت علمیهاي حرکتی در تحلیل محتواي کیفی مفهوم سنجش یادداري مهارت

 -مقاله از نشریات علمی 143اي و روش پژوهش، تحلیل محتواي کیفی بود. تعداد بود. پژوهش حاضر از نوع توسعه 1398
م انجا 10ویوو افزار انها با استفاده از نرمپژوهشی فارسی که به مفهوم یادداري اشاره داشتند، بررسی شد. تحلیل داده

مقولۀ فرعی و شش مقولۀ اصلی شامل روش سنجش مفهوم یادداري، تعداد و مدت زمان  47ها نشان داد که گرفت. یافته
هاي مربوط به افت گرم ها در مرحلۀ اکتساب، تعداد کوششها در آزمون یادداري، تعداد و مدت زمان کوششکوشش

رد. همچنین نتایج گویاي این مطلب سنجش یادداري وجود داتمرینی در خصوص مفهوم کردن، نوع تکلیف و طول دورة بی
ن متخصصان است که هیچ اجماع نظر و توافقی در خصوص شیوة ارزیابی مفهوم یادداري و موضوعات مرتبط با آن در بی

یادداري در  شگران در خصوص چگونگی سنجش مفهومتواند موجب سردرگمی پژوهتنها میاین موضوع نه وجود ندارد.
گیري در خصوص شود، بلکه امکان مقایسۀ نتایج تحقیقات مختلف با یکدیگر را محدود کرده و تصمیمة رفتار حرکتی حوز

اندیشی با حضور هاي همکرسی ياست با برگزار ازیرو، نازاین سازد.هاي تمرینی بهینه را دشوار میراهکارها و روش
 گرفته شود. یمشخص ماتیخصوص تصم نی، در ایرفتار حرکت ةمتخصصان حوز
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 مقدمه

شود، چراکه یادگیري این امکان را براي هاي اساسی در زندگی انسان محسوب میاز مهارت 1یادگیري

 . یادگیري)1، 2( هاي مشخصی از محیط سازگار و هماهنگ کندآورد تا خود را با جنبهانسان فراهم می

هاي حرکتی اشاره کرد. یادگیري حرکتی توان به یادگیري مهارتانواع مختلفی دارد که از آن جمله می

هایی همراه با تمرین و تجربه که به تغییرات نسبتاً ثابت در توانایی و قابلیت انجام عبارت است فرایند

، 3، همسانی2هاي پیشرفتدر سطح رفتاري یادگیري حرکتی براساس شاخص .)1(شود حرکات منجر می

هاي مهمی که براي استنباط . یکی از شاخص)3(شود میدر اجرا ارزیابی  5پذیريو انطباق 4حفظ پایداري

بررسی حفظ و پایداري اجراست  ،استهاي حرکتی براساس اجرا مورد توجه متخصصان یادگیري مهارت

ي نظرهااختالفشود. موضوع اساسی قابل طرح در این خصوص، خوانده می 6»یادداري« اصطالحبهکه 

حرکتی در خصوص نحوة ارزیابی دوام یا پایداري یا هاي نظران حوزة یادگیري مهارتمتخصصان و صاحب

همان مفهوم یادداري است. برخی منابع براي ارزیابی مفهوم یادداري، مقایسۀ نمرات آزمون یادداري با 

ت آزمون یادداري با نظران، مقایسۀ نمرادهند و برخی صاحبرا پیشنهاد می )1، 3(آزمون نمرات پیش

 دهند. را مدنظر قرار می )4(نمرات آخرین جلسۀ اکتساب 

هاي حرکتی در ی به بررسی مفهوم یادداري مهارتپژوهشی فارس -مقاالت زیادي در نشریات علمی

کدام روش «اند و سؤال اساسی آنها این بوده است که هاي مختلف تمرینی پرداختهقالب مقایسۀ روش

دارند روش اظهار می )5( 7در این خصوص اشمیت و لی». شود؟تمرینی به یادداري بیشتري منجر می

عنوان یکی از مراحل و فرایند سنجش ه)، ب8مؤثرتر است که در آزمون یادداري (یادداري مطلق ايتمرینی

هاي عنوان سطح اجرا و کسب نمرات در کوششیادداري، نمرة بهتري کسب کرده باشد. یادداري مطلق به

رسد محققان از آزمون یادداري مطلق نظر میرو به. ازاین)5(شود مربوط به آزمون یادداري تعریف می

آیا  هاي تمرینی مختلف) با هم مقایسه شوند. اماکنند که قرار باشد چند گروه (روشهنگامی استفاده می

ها از طریق یادداري مطلق، ابتدا مفهوم یادداري به معناي حفظ و دوام نیازي نیست قبل از مقایسۀ گروه

                                                           
1.  Learning 
2 . Improvement 
3 . Consistency 
4 . Stability 
5 . Adaptability 
6 . Retention 
7 . Schmidt & Lee 
8 . Absolute Retention 
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آزمون با آزمون یادداري یا مقایسۀ آزمون اکتساب با آزمون شده (چه از طریق مقایسۀ پیشمهارت اکتساب

و رز و  )3( 1، مگیل)1(را اشمیت یادداري) ارزیابی شود؟ اگر نیازي به انجام چنین کاري نیست، پس چ

هاي حرکتی ارزیابی شود؟ و اگر دارند که  ابتدا باید مفهوم یادداري در مهارتاظهار می )4(2کریستینا

پژوهشی این موضوع  -محققان ملزم به ارزیابی مفهوم یادداري هستند، پس چرا در بیشتر مقاالت علمی

 شود؟رعایت نمی

توان از آنها براي هاي مختلف علمی وجود دارد که میدر اطراف ما حجم عظیمی از اطالعات در زمینه

پژوهشگران در فهم و درك بهتر موضوعات علمی، نظري و کاربردي استفاده کرد و با توجه به اینکه 

ن با تحلیل محتواي توادهند، میهاي مختلف علوم ورزشی، مقاالت متعددي را ارائه میها و گرایشزمینه

 تکنیکی منزلۀبه امحتو تحلیل. )6(آنها، گامی در جهت بهبود روند علمی شدن علوم ورزشی برداشت 

ي کمی امحتو تحلیل محققان است. کیفیو  کمی دیکردو رو و شاملشد  یجرا بیستم نقردر  اغلب علمی

که . درصورتی)7(دانند عینی، منظم و کمی محتواي آشکار پیام می توصیف ايبر هشیوپژ تکنیکیرا 

 يیندهاافراز راه  متنی يهاداده ییامحتو هنیذ تفسیر ايبر هشیوپژ روشتحلیل محتواي کیفی را، 

 هگرفتانجام. بیشتر تحقیقات )8(اند شده دانستهطراحی الگوهاي شناختهو  يکدبند ،مندمنظا بنديطبقه

توان گردد. براي مثال میدر ورزش با استفاده از تحلیل محتوا به موضوعات حوزة مدیریت ورزشی برمی

و اسموکر و  )11( 3، موندلو و پدرسن)10(، سجادي و همکاران )9( هاي عسکري و همکارانبه پژوهش

متأسفانه اند. اره کرد که در آن به محتواي کمی مقاالت مدیریت ورزشی پرداختهاش )12( 4گراپندرف

کیا و همکاران و کمی در حوزة رفتار حرکتی بسیار اندك است. نعیمی 5تحقیقات تحلیل محتواي کیفی

پژوهشی داخل کشور در حوزة -هاي علمیاخیراً در پژوهشی به تحلیل محتواي کمی مقاالت نشریه )13(

و در خصوص مواردي همچون موضوعات پژوهشی، نوع و  شناسی ورزش پرداختهرفتار حرکتی و روان

هاي کیفی در اند. در این تحقیق به کمبودهاي تحقیقاتی در خصوص پژوهشحث کردهها بسطح آزمودنی

که مفهوم یادداري و موضوعات مرتبط با  آنجاشناسی نیز تأکید شده است. از ی و روانرفتار حرکتحوزة 

صورت متفاوتی بررسی و ارزیابی شده، این مسئله موجب سردرگمی مختلف به هايآن در مقاالت و کتاب

                                                           
1 . Magill 
2 . Rose & Christina 
3 . Mondello & Pedersen 
4 . Smoker & Grapendrof 
5 . Qualitative Content Analysis 
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هاي حرکتی شده است، امکان مقایسۀ یادداري مهارت پژوهشگران در خصوص چگونگی سنجش مفهوم

گیري در خصوص راهکارها و تصمیم بندي ونتایج تحقیقات مختلف با یکدیگر را محدود کرده و جمع

به هاي تمرینی بهینه را دشوار ساخته است. بنابراین محققان در پژوهش حاضر، در پی پاسخگویی روش

منظور سنجش ند تا در صورت امکان استانداردي را بهاهاي زیر از طریق تحلیل محتواي کیفیپرسش

 هاي حرکتی تعیین و در اختیار پژوهشگران آتی قرار دهند. مفهوم یادداري در مهارت

 ؟انده کردهآیا محققان ایرانی براي سنجش مفهوم یادداري در سطح رفتاري از روش یکسانی استفاد.1

اند؟ انتخاب این تمرینی را براي انجام آزمون یادداري درنظر گرفتهمحققان ایرانی چه مدت زمان بی.2

 تمرینی بر چه اساسی بوده است؟ دورة بی

اند؟ چند کوشش را آیا محققان ایرانی مفهوم افت گرم کردن را در آزمون یادداري درنظر گرفته.3

 اند؟ براي افت گرم کردن درنظر گرفته

اند؟ آیا براي انتخاب تعداد محققان ایرانی چه تعداد کوشش را براي آزمون یادداري درنظر گرفته .4

 اند؟ هها در آزمون یادداري دالیل منطقی داشتکوشش

 

 پژوهش روش

هاي مختلف علمی این هاي پژوهش کیفی، به پژوهشگران حوزهعنوان یکی از روشبه 1بنیادنظریۀ داده

جاي آزمودن نظریه به تدوین نظریه بپردازند ، بهشدهاستخراجهاي دهد که با استفاده از دادهامکان را می

ها بنیاد، ابتدا پژوهشگر به تدوین سؤاالت پژوهش و گردآوري دادهپردازي داده. براساس روش نظریه)14(

گیرد. ها شامل کدگذاري باز و کدگذاري محوري انجام میپردازد و سپس مرحلۀ کدگذاري دادهمی

هاست. در واقع کدگذاري فرایند حلۀ کدگذاري دادهترین مرحله در تحلیل محتواي کیفی مرمهم

ها هاست. کدگذاري باز، به فرایند تحلیلی تبدیل دادهپردازي و تعیین روابط میان دادهسازي، مقولهمفهوم

عنوان دومین ها اشاره دارد. کدگذاري محوري (مقوالت اصلی) بهبه مفاهیم و سپس تبدیل آنها به مقوله

هاي فرعی حاصل از کدگذاري دنبال آن است تا پیوند بین مقولهبنیاد، بهپردازي دادهنظریهمرحله از راهبرد 

که مقوالت هاي فرعی به آنها مشخص سازد. زمانیهاي اصلی و اختصاص مقولهباز را از طریق توسعۀ مقوله

وجود میان مقوالت اصلی و فرعی از طریق کدگذاري باز و محوري انجام گرفت، پژوهشگر به بررسی روابط م

                                                           
1.  Grounded theory 
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 کند.پردازد. در نهایت پژوهشگر روابط منطقی بین مقوالت را تفسیر و تحلیل میمی

اي و از نظر شیوة اجرا بنیاد)، از نظر هدف توسعهتحقیق حاضر از نظر استراتژي کیفی (نظریۀ داده

ی از نشریات علمی . جامعۀ آماري تحقیق شامل مقاالتی مرتبط با حوزة یادگیري حرکتستتحلیل محتوا

گیري هدفمند است. ي کیفی، نمونههاپژوهشگیري در ترین روش نمونهپژوهشی فارسی بود. متداول -

هایی گیري هدفمند در واقع انتخاب آگاهانۀ نمونه توسط پژوهشگر است و به این معناست که نمونهنمونه

. بنابراین نمونۀ تحقیق حاضر شامل )15(شوند که از نظر مسئله و اهداف پژوهش غنی باشند انتخاب می

مقاله با مفهوم یادداري از نشریات رشد و یادگیري تهران، مدیریت و رفتار مازندران،  143انتخاب هدفمند 

در پژوهش . )1(جدول  بود 1398تا  1388 تار خوارزمی از سالرفتار حرکتی پژوهشگاه و مدیریت و رف

بنیاد در تحلیل محتواي کیفی، ابتدا بخش روش تحقیق مقاالت مذکور در قالب حاضر، براساس نظریۀ داده

هاي باز (مقوالت فرعی) با توجه به مفهوم سنجش شد. سپس کدگذاري 10ویووافزار ان وارد نرم wordفایل 

ضوعات مرتبط با آن انجام گرفت. در ادامه براساس مقوالت فرعی، کدگذاري محوري (مقوالت یادداري و مو

هاي کیفی افزارهاي تخصصی تحلیل دادهویوو از نرم افزار اناصلی) مشخص شدند. شایان ذکر است که نرم

نی براي شود که همزمان امکان ساخت تئوري و شبکۀ مفهومی را داراست که امکانات فراوامحسوب می

 .)16(هاي کیفی دارد تحلیل داده

 حرکتی براساس نام نشریه و صاحب امتیاز هايمهارتیادداري  ۀقاالت در حیطتعداد م .1 جدول

 صاحب امتیاز نام نشریه
هاي در تعداد مقاله

 حیطۀ یادداري
 18 دانشگاه مازندران نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتیپژوهش

 13 دانشگاه خوارزمی پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
 51 بدنی پژوهشگاه تربیت رفتار حرکتی

 61 دانشگاه تهران ورزشی -رشد و یادگیري حرکتی 
 

 ها یافته

ها پرداخته شد. بر و کمی داده به تحلیل محتواي کیفی 10افزار ان ویوو در این بخش با استفاده از نرم

مشترك، در شش مقولۀ فرعی (کدگذاري باز) شناسایی شدند و سپس با توجه به مفاهیم  47این اساس 

مقولۀ اصلی (کدگذاري محوري) قرار گرفتند، سپس فراوانی مطلق و درصد فراوانی نسبی براي هر کدام 

 .)2هاي اصلی مشخص شد (جدول از مقوله
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در  فراوانی مطلق و درصد فراوانی نسبی (کل مقاالت) ،شدهییشناساهاي اصلی و فرعی . مقوله2جدول 

 مقاالت علمی پژوهشی فارسی خصوص مفهوم سنجش یادداري در
هاي مقوله

 اصلی
 هاي فرعیمقوله

فراوانی مطلق 
 (تعداد مقاالت)

درصد فراوانی نسبی 
 (نسبت به کل مقاالت)

هاي روش
سنجش 
مفهوم 
 یادداري

 27/27 39 آزمون یادداري -آزمونمقایسۀ پیش

 آزمون یادداري –مقایسۀ آزمون اکتساب 
 آزمون یادداري –مقایسۀ میانگین مرحلۀ اکتساب 

تعداد و 
 مدت زمان

ها کوشش
در آزمون 

 یادداري

 32/78 112 کوشش 3 -21
 کوشش 40-22
 کوشش 59-41
 کوشش 78-60

 ثانیه 38-15
 ثانیه 69-39

تعداد و 
مدت زمان 

ها کوشش
در مرحلۀ 

 اکتساب

 60/98 141 کوشش 10 -340
 کوشش 671-341

 کوشش 1000-672
 کوشش 1331-1001
 کوشش 1662-1332
 کوشش 1993-1663
 کوشش 2324-1994

 دقیقه 485-9
 دقیقه 961-486

تعداد 
هاي کوشش

افت گرم 
 کردن

 559/0  8 کوشش 36
 کوشش 18
 کوشش 3

 چند کوشش (نامشخص)

 نوع تکلیف

 100 143 (جنتایل) 1 خانۀ شمارة
 (جنتایل) 2خانۀ شمارة 
 (جنتایل) 3خانۀ شمارة 
 (جنتایل) 4خانۀ شمارة 
 (جنتایل) 6خانۀ شمارة 
 (جنتایل) 7خانۀ شمارة 
 (جنتایل) 8خانۀ شمارة 
 (جنتایل) 10خانۀ شمارة 
 (جنتایل) 14خانۀ شمارة 
 (جنتایل) 16خانۀ شمارة 
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فراوانی مطلق و درصد فراوانی نسبی (کل  ،شدهییشناساهاي اصلی و فرعی . مقوله2جدول ادامۀ 
 در خصوص مفهوم سنجش یادداري در مقاالت علمی پژوهشی فارسی مقاالت)

هاي مقوله
 اصلی

 هاي فرعیمقوله
فراوانی مطلق 
 (تعداد مقاالت)

درصد فراوانی نسبی 
 (نسبت به کل مقاالت)

طول مدت 
 تمرینیبی

 60/98 141 بالفاصله بعد از آزمون اکتساب
   دقیقه 10
   دقیقه 15
   دقیقه 20
   دقیقه 30
   ساعت 1
   ساعت 24
   ساعت 48
   ساعت72
   روز 5
   روز 6

   روز 10
   روز 20

   هفته 1 
   هفته 2

 
 بحث 

هاي حرکتی را  قابلیت اجراي ماهرانه نظران و متخصصان حوزة رفتار حرکتی، یادگیري مهارتصاحب

هاي جداسازي تأثیرات موقت یابد و معتقدند که یکی از راهدانند که از طریق تمرین ارتقا و پیشرفت میمی

مفهوم) یادداري است. براساس هاي حرکتی استفاده از آزمون (از تأثیرات نسبتاً پایدار در یادگیري مهارت

هاي حرکتی و نتایج پژوهش حاضر با استفاده از تحلیل محتواي کیفی در خصوص مفهوم یادداري مهارت

پژوهشی فارسی، شش مقولۀ اصلی شامل روش سنجش مفهوم  –مفاهیم مرتبط با آن در مقاالت علمی 

ها در مرحلۀ اکتساب، د و مدت زمان کوششها در آزمون یادداري، تعدایادداري، تعداد و مدت زمان کوشش

تمرینی شناسایی شدند. در ادامه هریک از هاي افت گرم کردن، نوع تکلیف، طول دورة بیتعداد کوشش

 این مقوالت به تفکیک بررسی و تحلیل خواهند شد.

 هاي سنجش مفهوم یادداري مقولۀ اول: روش

هاي حرکتی در سطح رفتاري، سنجش مفهوم رتهاي مهم براي ارزیابی یادگیري مهایکی از شاخص

هاي حرکتی براساس از شروط استنباط یادگیري مهارت نیز یکی )3(یادداري است. در همین زمینه، مگیل 
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کند. براساس داند و بر سنجش مفهوم یادداري تأکید میاجرا را پایداري و حفظ کیفیت و کمیت اجرا می

 -آزمونآزمون با آزمون یادداري (پیشنتایج تحلیل محتواي کیفی در پژوهش حاضر، مقایسۀ نمرات پیش

آزمون یادداري) و  -مرات آزمون اکتساب با آزمون یادداري (آزمون اکتسابآزمون یادداري)، مقایسۀ ن

آزمون یادداري)  -مقایسۀ میانگین نمرات در مرحلۀ اکتساب با آزمون یادداري (میانگین مرحلۀ اکتساب

پژوهشی فارسی شناسایی شدند. شایان  -عنوان سه روش براي سنجش مفهوم یادداري در مقاالت علمیبه

 18/18درصد مقاالت مفهوم یادداري را ابتدا سنجش و ارزیابی کرده بودند ( 27/27که فقط ذکر است 

آزمون  –درصد از روش آزمون اکتساب  39/8آزمون یادداري،  –آزمون درصد از این مقاالت از روش پیش

نکه آزمون یادداري) و نکتۀ جالب توجه ای –درصد از روش میانگین مرحلۀ اکتساب  69/0یادداري و 

مفهوم یادداري را ارزیابی نکرده بودند. متخصصان حوزة یادگیري حرکتی در  اصالًدرصد مقاالت  73/72

دارند اظهار می )3(و مگیل  )1(اند. اشمیت ها اشاره داشتهخصوص سنجش مفهوم یادداري، به این روش

آزمون با نمرات آزمون یادداري مقایسه شود. رز و که براي سنجش مفهوم یادداري باید نمرات پیش

هم براي سنجش مفهوم یادداري، مقایسۀ نمرات مرحلۀ اکتساب با آزمون یادداري را مدنظر  )4(کریستینا 

هاي آینده مورد بحث قرار گیرد، این شود و باید در پژوهشاي که در اینجا مطرح میاند. مسئلهقرار داده

یک از این سه روش استفاده کنند؟ آیا با توجه باید از کداماست که محققان براي سنجش مفهوم یادداري 

آزمون یادداري براي سنجش مفهوم  –ها از روش میانگین مرحلۀ اکتساب درصد پژوهش 69/0اینکه 

اند، آیا این امکان وجود دارد که از منظر تئوریکی و نظري پاسخ این پرسش را داد؟ یادداري استفاده کرده

تر، پژوهشی مجزا در خصوص مقایسۀ این سه روش سنجش مفهوم اب روش بهتر و بهینهیا باید براي انتخ

هاي علمی براي پاسخگویی به این یادداري انجام گیرد؟ به نظر محققان پژوهش حاضر، یکی از روش

وش ي زیربنایی با استفاده از الکتروانسفالوگرام و الکترومیوگرافی در زمینۀ سه رهاپژوهشها، انجام پرسش

هاي سنجش یادداري بهتر یک از روشمذکور براي سنجش مفهوم یادداري است تا مشخص شود که کدام

 هاي حرکتی باشد.ة یادداري مهارتدهندنشانتواند می

دنبال پاسخگویی هاي حرکتی، محققان بهدر خصوص یادداري مهارت هگرفتانجامدر بیشتر تحقیقات 

ها، کدام روش بهتر بوده است؟ بنابراین هاي مورد استفاده در پژوهشروش اند که از بینبه این پرسش بوده

ها محققان به مقایسۀ نمرات آزمون یادداري (یادداري مطلق) بین گروه )5(براساس نظر اشمیت و لی 

هاي دیگر بهتر بود (تفاوت معنادار دارند که نمرة آزمون یادداري هر گروه که از گروهپردازند و اظهار میمی

 شود این است که قبلآماري)، آن روش، روش بهتر بوده است. اما مسئلۀ دیگري که در اینجا مطرح می
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یی در هر گروه تنهابهها براساس یادداري مطلق، آیا نیاز نیست که ابتدا مفهوم یادداري از مقایسۀ گروه

ها در آزمون یادداري بپردازیم؟ اگر پاسخ به این پرسش مثبت است، بررسی شود و سپس به مقایسۀ گروه

اند؟ و یادداري پرداختهپژوهشی فارسی به سنجش مفهوم  –درصد از مقاالت علمی  27/27چرا فقط در 

یی نیست، تنهابهاگر پاسخ به این پرسش منفی است، یعنی نیازي به سنجش مفهوم یادداري در هر گروه 

هاي حرکتی هاي مهم سنجش یادگیري مهارتیکی از شاخص )3(اي مانند مگیل چرا محققان برجسته

براي جداسازي  )5(و اشمیت ولی  )1(داند؟ یا اینکه اشمیت براساس اجرا را سنجش مفهوم یادداري می

کنند و حتی اشاره می» آزمون یادداري«هاي حرکتی به تأثیرات موقت و نسبتاً پایدار تمرین مهارت

تر است؟ پاسخ هاي حرکتی بهخواهند به پرسش کدام شیوة تمرینی براي یادگیري مهارتکه میزمانی

ها در آزمون یادداري، به مقایسۀ نمرة آزمون یادداري با آزمون پایانی (آزمون دهند، ضمن مقایسۀ گروه

ها و اینکه تأثیرات داده اکتساب) پرداخته و با تشریح سه موقعیت مختلف (نتایج فرضی متفاوت) به تحلیل

 اند.اند، پرداختهودهوجودآمده در مرحلۀ اکتساب تا چه حد پایدار بموقتی به

، هر گروهدر این خصوص ارائه داد این است که بررسی مفهوم یادداري در  توانیمتفسیر دیگري که 

به نوع مداخلۀ تحقیق بستگی داشته باشد؛ به این معنا که اگر قرار است پژوهشگر مداخله و تمرین  احتماالً

نشده است، بررسی کند، نیاز است که مفهوم  دییتأی آن اثربخشجدیدي را که تاکنون انجام نگرفته او 

که مداخله یادداري را در هر گروه قبل از مقایسۀ نمرات آزمون یادداري مطلق، ارزیابی کند. اما درصورتی

شده باشد، دیگر نیازي به ارزیابی  دییتأ قبالًو اثربخشی  استداراي پیشینۀ مناسبی  هگرفتانجامیا تمرین 

هر گروه وجود ندارد و مقایسۀ نمرات یادداري مطلق کفایت خواهد کرد. ولیکن براي مفهوم یادداري در 

 دقیق در این خصوص باید تحقیقات بیشتري انجام گیرد. اظهارنظر

 ها در آزمون یادداريمقولۀ دوم: تعداد و مدت زمان کوشش

وضوعاتی که در هاي مهم در سنجش مفهوم یادداري، آزمون یادداري است و یکی از میکی از بخش

ها در آزمون یادداري است. ، انتخاب تعداد یا مدت زمان کوششاستخصوص انجام آزمون یادداري مطرح 

ها و دو دامنه تعداد کوشش برحسب براساس نتایج تحلیل محتواي کیفی در پژوهش حاضر، چهار دامنه

درصد  33/78اس نتایج، از ها در آزمون یادداري شناسایی شدند. براسبرحسب مدت زمان براي کوشش

 3-21درصد از  62/70اند، ها یا مدت زمان را در آزمون یادداري گزارش کردهاي که تعداد کوششمقاله

کوشش  60-78درصد از  39/1کوشش،  41-59درصد از  69/0کوشش،  22-40درصد از  79/2کوشش، 

ثانیه در اجراي آزمون  39-62د درص 39/1ثانیه و  15-38درصد  39/1استفاده کرده بودند. همچنین 
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در  هاکوششدرصد مقاالت تعداد یا مدت زمان  67/21یادداري استفاده کرده بودند. شایان ذکر است که 

 آزمون یادداري را گزارش نکرده بودند.

ها یا مدت زمان در ، این است که تعداد کوششاستموضوعات اساسی که در این بخش قابل طرح 

ها / مدت زمان در آزمون یادداري با د چه تعداد یا چه مقدار باشد؟ آیا تعداد کوششآزمون یادداري بای

 62/70ها / مدت زمان در مرحلۀ اکتساب آزمون مرتبط است؟ براساس نتایج پژوهش حاضر، تعداد کوشش

اند کوشش در آزمون یادداري را درنظر گرفته 3-21پژوهشی فارسی دامنۀ بین  –درصد مقاالت علمی 

هاي مرحلۀ اکتساب بوده است. با توجه به اینکه هنوز که متناسب با یک دسته کوشش از دسته کوشش

در مرحلۀ اکتساب  آنهابندي کردن ها و چگونگی دستهمبناي علمی و مشخصی براي تعیین تعداد کوشش

کوشش که در  3 مثالً(  هاکوششد و اینکه ممکن است یک دسته کوشش شامل تعداد کمی از وجود ندار

شده باشد یا اینکه شامل تعداد هاي فراموشپژوهش حاضر به آن اشاره شده است) براي به یادآوري آمایه

وعی کوشش که در پژوهش حاضر به آن اشاره شده است) باشد که خود ن 78 مثالً( هاکوششزیادي از 

شود، بنابراین درنظر گرفتن یک دسته کوشش از مرحلۀ اکتساب تمرین در آزمون یادداري محسوب می

است که  درآمدهصورت یک موضوع روتین هاي مورد نیاز در آزمون یادداري، بهعنوان تعداد کوششبه

این است که رسد. سؤال دیگري که در این بخش قابل بررسی است، نظر نمیچندان علمی و منطقی به

رسد که با باال رفتن نظر میبه ها در آزمون یادداري به نوع تکلیف بستگی دارد؟آیا انتخاب تعداد کوشش

ي جنتایل) باید دوبعدي بندطبقه 16به سمت خانه  1سطح دشواري و پیچیدگی تکلیف (حرکت از خانه 

ها فراموشی و از دست دادن آمایه هاي بیشتري در آزمون یادداري استفاده شود، چراکهاز تعداد کوشش

ي هایبررس. )5(تر پس از یک فاصلۀ یادداري بیشتر خواهد بود هاي حرکتی دشوارتر و پیچیدهدر مهارت

بیشتر نتایج پژوهش حاضر در این بخش نشان داد که پژوهشگران ایرانی بدون توجه به سطح دشواري و 

. اندکردهي آزمون یادداري را انتخاب هاکوششپیچیدگی تکلیف مورد استفاده در تحقیقات خود، تعداد 

ي جنتایل از نظر ماهیت (دشواري و پیچیدگی) بندطبقه 14عبارت دیگر، با توجه به اینکه تکالیف خانه به

در آزمون  هاکوششي زیادي دارد، باز هم محققان ایرانی براي انتخاب تعداد هاتفاوت 2با تکالیف با خانۀ 

نظر . بهرسدینمنظر طقی بهکه چندان من اندکردهکوشش) استفاده  3-21یادداري از دامنۀ یکسانی (

ي جنتایل) تعداد بندطبقهمحققان باید متناسب با نوع تکلیف خود ازنظر دشواري و پیچیدگی ( رسدیم

ي زیاد در هاکوششهاي آزمون یادداري را انتخاب کنند، چراکه اگر در یک تکلیف ساده از تعداد کوشش

که براي شود و درصورتیزمون یادداري محسوب میآزمون یادداري استفاده شود، خود نوعی تمرین در آ
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هاي کم در آزمون یادداري استفاده شود، ممکن است امکان یک تکلیف دشوار و پیچیده از تعداد کوشش

 وجود نداشته باشد.  رفتهازدستهاي دست آوردن آمایهدلیل فراموشی یا امکان بهبازیابی اطالعات به

 ها در مرحلۀ اکتساب کوششمقولۀ سوم: تعداد و مدت زمان 

آموختن الگوهاي جدید حرکتی و ایجاد رفتار ماهرانۀ قابل مشاهده از انجام یک مهارت وابسته به 

عنوان مرحلۀ اکتساب نام که از آن به استهاي تمرینی در طی جلسات تمرینی مختلف مراحل و کوشش

هاي رسد بیشتر پژوهشگران حوزة رفتار حرکتی، تعداد کوششنظر می. با توجه به اینکه به)17(برند می

کنند؛ این مقوله در پژوهش آزمون یادداري را براساس یک دسته کوشش از مرحلۀ اکتساب انتخاب می

تحلیل محتواي کیفی در پژوهش حاضر در این بخش، هفت دامنه  حاضر بررسی شد. براساس نتایج

ها و دو دامنه برحسب مدت زمان در مرحلۀ اکتساب شناسایی شدند. براساس نتایج برحسب تعداد کوشش

ها یا مدت زمان اجراي مهارت را در مرحلۀ اکتساب درصد مقاالتی که تعداد کوشش 61/98، از آمدهدستبه

درصد  49/3کوشش،  341-671درصد از  48/10کوشش،  10-340درصد از  22/76 گزارش کرده بودند،

کوشش،  1332-1662درصد از  69/0کوشش،  1000-1331درصد از  69/0کوشش،  672-1000از 

کوشش استفاده کرده بودند.  1994-2324درصد از  69/0کوشش و  1663-1993درصد از  69/0

دقیقه براي  961-486درصد از زمان  09/2دقیقه و  9-485درصد از مقاالت از زمان  49/3همچنین 

درصد مقاالت، تعداد  39/1در  ضمنهاي حرکتی در مرحلۀ اکتساب استفاده کرده بودند. در تمرین مهارت

در مرحلۀ اکتساب را گزارش نکرده بودند. موضوعاتی که در این بخش قابل طرح  هاکوششیا مدت زمان 

ي، تعداد اشدهمشخصحوزة رفتار حرکتی براساس چه مبناي علمی و  این است که پژوهشگران است

هاي فردي، ي پویا، ویژگیهاکنند؟ با توجه به نظریۀ سیستمهاي مرحلۀ اکتساب را تعیین میکوشش

ند. در همین زمینه، شهابی اهاي مرحلۀ اکتساب حائز اهمیتمحیطی و تکلیف در تعیین تعداد کوشش

هاي فردي، محیطی و تکلیف بر مقدار تمرین در پژوهشی به بررسی اثر ویژگی )18(کاسب و همکاران 

بندي دوبعدي جنتایل پرداختند. نتایج نشان داد که تعداد هاي حرکتی براساس طبقهبراي اکتساب مهارت

بسته است. هاي حرکتی، بیشتر به نوع تکلیف و شرایط محیطی واهاي الزم براي اکتساب مهارتکوشش

هاي فردي متفاوت (هوش، زمان واکنش، انگیزة پیشرفت و همچنین نتایج نشان داد که افراد با ویژگی

 30ترتیب با هاي دو و چهارده جنتایل را بههاي حرکتی واقع در خانهچاالکی دست و انگشتان)؛ مهارت

) اکتساب دارفاصلهو  کوشش (در شرایط تصادفی 25کوشش (در شرایط تمرینی مسدود و انبوه) و 

درصد از تعداد  95/41کنند. در همین زمینه، نتایج نشان داد که پژوهشگران ایرانی در تحقیقات خود می



 1399، تابستان 2ة  ،  شمار12، دورة ورزشی _رشد و یادگیري حرکتی                                               180

 
در مرحلۀ اکتساب براي  341-671هاي بازة درصد از تعداد کوشش 19/4و  10-340هاي بازة کوشش

ن نتایج در این بخش نشان داد که هاي حرکتی خانۀ دو جنتایل استفاده کرده بودند. همچنیمهارت

ي هاکوششدرصد از تعداد  69/0و  10-340هاي بازة درصد از تعداد کوشش 89/4پژوهشگران ایرانی 

هاي حرکتی خانۀ چهارده جنتایل استفاده کرده بودند ۀ اکتساب براي مهارتمرحلدر  2334-1994بازة 

هاي فردي و محیطی، همسو نیست و تفاوت ژگیاز وی نظرصرفکه با نتایج پژوهش شهابی و همکاران، 

تر در تر و مناسبشود. براي اظهارنظر جامعها در مرحلۀ اکتساب مشاهده میزیادي بین تعداد کوشش

 این خصوص به تحقیقات بیشتري نیاز است. 

 هاي افت گرم کردن مقولۀ چهارم: تعداد کوشش

قفۀ زمانی) ۀ یک دوره استراحت (وواسطبهافت عملکردي را که در سطح اجراي بدنی  )5(اشمیت 

مداوم  طوربهکه ورزشکاران یک مهارت و تکلیف حرکتی را نامد. زمانیشود، افت گرم کردن میایجاد می

کنند، کیفیت اجرایشان بهبود خواهد یافت، اما بعد از گذشت و پیوسته در بازة زمانی مشخصی اجرا می

تر خواهد بود. اما این افت اجرا با گرم یک دورة استراحت کوتاه عملکرد آنها نسبت به عملکرد قبلی ضعیف

نامند. را افت گرم کردن می آنشود، به همین سبب کردن از طریق انجام تکلیف ورزشی برطرف می

هاي یادداري، محقق مجاز به هاي انتقال و ضرورت وجود فاصلۀ یادداري براي آزمونبراساس طرح هرچند

منظور عنوان راهکاري بهتواند به. اما این اصول میستینرینی تماستفاده از هیچ نوع تمرینی در فاصلۀ بی

جلوگیري از افت عملکردي که مربوط به متغیرهاي اصلی تحقیق نبوده و نیز ناشی از تأثیرات متغیر 

 ، استفاده شوند.ستینمستقل بر یادگیري 

 18وشش، براساس نتایج تحلیل محتواي کیفی در پژوهش حاضر، چهار مقولۀ فرعی شامل سه ک

پژوهشی فارسی  –هاي نامشخص) در مقاالت علمی کوشش و چند کوشش (تعداد کوشش 36کوشش، 

هاي بیشتر نشان هاي افت گرم کردن در آزمون یادداري شناسایی شدند. بررسیعنوان تعداد کوششبه

 3درصد از  79/2اند که درصد از مقاالت، مفهوم افت گرم کردن را مدنظر قرار داده 56/5داد که تنها 

درصد نیز از چند کوشش (تعداد  69/0کوشش و  36درصد از  39/1کوشش،  18درصد از  69/0کوشش، 

 75/93اند. جالب توجه اینکه هاي افت گرم کردن استفاده کردهعنوان کوششهاي نامشخص) بهکوشش

 .اندنکردهیا گزارش  اندنگرفتهي افت گرم کردن را یا درنظر هاکوششدرصد مقاالت تعداد 

 منظوربهموضوعی که باید در اینجا مورد بحث قرار گیرد این است که آیا از مفهوم افت گرم کردن 

تمرینی در آزمون یادداري باید استفاده شود یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است، پس چرا حذف تأثیرات بی



  181     ...     شی فارسیپژوه -مقاالت علمی هاي حرکتی براساسدر مهارت تبیین مفهوم سنجش یادداري
 

حرکتی مفهوم افت گرم کردن را درنظر  پژوهشی فارسی در حوزة رفتار -درصد از مقاالت علمی 56/5فقط 

عنوان نمرات نهایی درنظر هاي آزمون یادداري را بهاند؟ بیشتر محققان مقدار میانگین کوششگرفته

هاي باقیمانده هایی براي افت گرم کردن و حذف آنها از کوششدرنظر نگرفتن کوشش آنکهگیرند؛ حال می

قرار دهد و در نتیجه  ریتأثین نتایج را در آزمون یادداري تحت تواند مقدار میانگدر آزمون یادداري می

ها بستگی دارد و اگر ها به ارزش دادهتفسیر محقق را دچار خدشه کند، چراکه محاسبۀ میانگین داده

عنوان افت گرم کردن درنظر نگیرد و آنها را حذف نکند، هاي یادداري را بهمحققی تعدادي از کوشش

ها در آزمون یادداري دن نمرات در چند کوشش اول در آزمون یادداري، میانگین دادهدلیل پایین بوبه

توان مطرح کرد این تمایل دارد به سمت نمرات پایین حرکت کند. سؤاالت دیگري که در این بخش می

یادداري درنظر گرفته شود؟  در آزمونبراي از بین رفتن افت گرم کردن  هااست که چه تعداد کوشش

رسد براي پاسخگویی نظر میها براي افت گرم کردن به چه عواملی بستگی دارد؟ بهین تعداد کوششتعی

 .استهاي بیشتري نیاز به انجام پژوهش شدهمطرحهاي به پرسش

 مقولۀ پنجم: نوع تکلیف (مهارت)

. در )3( استي دوبعدي و بعدتکبندي کلی شامل تکالیف حرکتی تکالیف حرکتی در یک تقسیم

ی پذیري نیبشیپي، تکالیف براساس یک ویژگی یا خصیصه (سازماندهی، سطح بعدتکتکالیف حرکتی 

اي، خصیصه. ولیکن رویکرد تک)1(شوند بندي میمحیط و اندازة دستگاه عضالنی مورد نیاز) طبقه

گیري متخصصان را در خصوص برنامۀ گیرد و تصمیمپیچیدگی بسیاري از تکالیف حرکتی را درنظر نمی

براي غلبه بر این  )19(سازد. جنتایل رو میآموزشی و تمرینی متناسب با ماهیت تکلیف را با دشواري روبه

ي بندطبقهمحدودیت، با درنظر گرفتن دو ویژگی عمومی تمام تکالیف (شرایط محیطی و نقش عمل) 

طبقه قرار  16ي تکالیف حرکتی در بندطبقهي تکالیف حرکتی را پیشنهاد کرد. براساس این دوبعد

. در پژوهش )3(شوند تر و دشوارتر میدهپیچی جیتدربهاز طبقۀ یک تا شانزده تکالیف  کهيطوربهگیرند، می

ي شدند بندطبقهي جنتایل دوبعدي مدل هایژگیوساس حاضر، تکالیف مورد استفاده در مقاالت ابتدا برا

و سپس براي چندین نفر از متخصصان حوزة رفتار حرکتی ارسال شد؛ در ادامه براساس نظر متخصصان 

 صورت گرفت و در پژوهش حاضر استفاده شد.   موردنظراصالحاتی در جایگذاري تکالیف در طبقات 

براساس نتایج تحلیل محتواي کیفی در پژوهش حاضر محققان ایرانی در حوزة رفتار حرکتی در  

، 10، 8، 7، 6، 4، 3، 2، 1هاي شمارة هاي حرکتی از تکالیف واقع در خانهخصوص مفهوم یادداري مهارت

در خانۀ شمارة درصد تکالیف  79/2اند. بر این اساس از کل مقاالت مورد بررسی، استفاده کرده 16و  14
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درصد  49/3، 3درصد تکالیف مرتبط با خانۀ شمارة  79/2، 2درصد تکالیف در خانۀ شمارة  94/55، 1

درصد تکالیف در خانۀ  69/0، 6درصد تکالیف مربوط به خانۀ شمارة  79/9، 4تکالیف شامل خانۀ شمارة 

 59/5، 10مل خانۀ شمارة درصد تکالیف شا 68/21، 8درصد تکالیف در خانۀ شمارة  89/4، 7شمارة 

 کههمچنانقرار داشتند.  16درصد تکالیف خانۀ شمارة  69/0و همچنین  14درصد تکالیف در خانۀ شمارة 

اند که فقط در آنها هاي خود استفاده کردهشود، محققان ایرانی بیشتر از تکالیفی در پژوهشمالحظه می

ی ثابت وجود داشته کنندگمیتنظی و در شرایط کوششء بدون انتقال بدن و تغییر میاندستکاري شی

درصد  69/0واقع شده است، فقط  16هاي ورزشی در خانۀ شمارة است. با توجه به اینکه بیشتر مهارت

شود که محققان حوزة رفتار حرکتی اند. بنابراین پیشنهاد میمقاالت فارسی این تکالیف را مدنظر قرار داده

هاي ورزشی همخوانی بیشتري استفاده کنند که با ماهیت واقعی مهارتاز تکالیفی در تحقیقات خود 

ي بیشتري به میادین ورزشی داشته باشد. جالب توجه است ریپذمیتعمداشته باشند تا نتایج تحقیق آنها 

، 11، 9، 5هاي شمارة که محققان ایرانی در حوزة رفتار حرکتی به تحقیق در مورد تکالیف واقع در خانه

 اند. اي نشان ندادهي جنتایل عالقهدوبعدبندي طبقه 15و 12،13

 تمرینی (فاصلۀ یادداري)مقولۀ ششم: طول دورة بی

ارائه  شدهکسبهایی را در مورد حفظ عادات هاي یادداري در غیاب تمرین، اطالعات و نشانهآزمون

گیري زمانی، میزان یادگیري افراد را از طریق عملکردشان اندازه ریتأخها با کنند. در واقع این آزمونمی

کنند، تمرینی سپري می گونهچیهکنند. وجود یک دورة استراحت که در آن افراد زمان خود را بدون می

براي سنجش و ارزیابی آزمون یادداري ضروري است. این وقفۀ زمانی از پایان جلسۀ اکتساب تا شروع 

 .)5(شود را شامل میآزمون یادداري 

تمرینی براي دورة زمانی بی 17پژوهشی فارسی  –الت علمی براساس نتایج پژوهش حاضر، در مقا 

دورة زمانی  17هاي بیشتر نشان داد که از هاي یادداري مدنظر قرار گرفته است. بررسیانجام آزمون

ي اختصاص داده ریتأخعنوان یادداري دورة زمانی به 9عنوان یادداري فوري و دورة زمانی به 8تمرینی، بی

درصد بالفاصله  29/6اند که درصد مقاالت یادداري فوري را سنجیده 52/19ذکر است شده است. شایان 

 30درصد  39/1دقیقه،  20درصد  69/0دقیقه،  15درصد  79/2دقیقه،  10درصد  89/4بعد از اکتساب، 

ساعت بعد از آخرین جلسۀ  48درصد  69/0ساعت،  24درصد  39/1درصد یک ساعت،  39/1دقیقه، 

ي ریتأخدرصد مقاالت یادداري  97اند. همچنین تمرینی انتخاب کردهعنوان دورة زمانی بیتمرینی را به

ساعت،  72درصد  99/6ساعت،  48درصد  46/31ساعت،  24درصد  66/35اند که از این تعداد را سنجیده
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 درصد 28/13درصد بیست روز،  69/0درصد ده روز،  89/4درصد شش روز،  69/0درصد پنج روز،  09/2

تمرینی درنظر عنوان دورة زمانی بیدرصد دو هفته را بعد از آخرین جلسۀ تمرینی به 19/4یک هفته و 

در این خصوص،  هگرفتانجامپس از مرور تحقیقات  )20(اند. در همین زمینه، کانتک و وینشتین گرفته

براي  کهيطوربهطول فاصلۀ یادداري بسیار متغیر بوده است؛  هگرفتانجاماظهار داشتند که در مطالعات 

ساعت و بیشتر درنظر گرفته شده  24ي ریتأخثانیه تا چند ساعت و براي یادداري  10یادداري فوري از 

ساعت هم  48و  24تمرینی ین خصوص درنظر گرفتن دو دورة زمانی بیاست. نکتۀ شایان توجه در ا

تواند موجب سردرگمی محققان در . این امر میاستي ریتأخعنوان یادداري فوري و هم یادداري به

ي شود. یکی از سؤاالت اساسی در این ریتأخگیري نتایج در مورد یادداري فوري و خصوص تفسیر و نتیجه

ي؟ در این زمینه، ریتأخا یادداري فوري براي ارزیابی یادگیري بهتر است یا یادداري بخش این است که آی

مقاالت،  درصد 63مطالعه در این خصوص، اظهار داشتند که در  41با مرور  )20( کانتک و وینشتین

هاي حرکتی نیست، چراکه در یادداري فوري امکان یادداري فوري پیشگوي خوبی براي یادگیري مهارت

وجود ندارد. سؤاالت دیگري در این بخش » تحکیم«ارزیابی یکی از مراحل مهم حافظه حرکتی به نام 

چیست؟ انتخاب این تمرینی مختلف از سوي محققان هاي بیقابل طرح است؛ اینکه دلیل انتخاب دوره

هاي اشاره شد، دلیل وجود این دوره کههمچنانتمرینی به چه عواملی بستگی دارد؟ هاي بیدوره

موقتی متغیر مستقل  راتیتأثنسبتاً پایدار از  راتیتأثتمرینی بعد از آخرین جلسۀ اکتساب، جداسازي بی

. اما نکتۀ مهمی که باید به آن توجه شود این است که باید دورة استهاي حرکتی در اجراي مهارت

ي انتخاب شود که محقق تا حدودي مطمئن شود که تأثیرات موقتی مانند خستگی، اگونهبهتمرینی بی

دارد مشکل اصلی آزمون بیان می )21( 1تشویق و غیره از بین رفته است. در این زمینه، مک موریس

تمرینی را خیلی زیاد کنیم، تمرینی چقدر باید باشد؟ اگر زمان بییادداري این است که زمان الزم براي بی

شود و اگر زمان را خیلی کوتاه درنظر بگیریم، ممکن است ، فراموشی ایجاد میجادشدهیادر اثر تخریب رد 

مشکل پیش روي محققان است.  نیتربزرگري، دوباره اجراي او را بسنجیم. در واقع این جاي یاددابه

ي هاتیحدودمنیز بیان داشتند طول فاصلۀ یادداري به انتخاب پژوهشگران و  )20(کانتک و وینشتین 

هاي تکلیف، فرد و محیط تمرینی به ویژگیرسد که انتخاب دورة بینظر میبه ولیکن تحقیق بستگی دارد.

هاي تري این دورهبستگی داشته باشد و محققان حوزة رفتار حرکتی باید با دالیل موجه و منطقی

                                                           
1.  Mc Morris 
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ي بیشتر در پژوهش حاضر نشان داد که محققان ایرانی در حوزة هایبررستمرینی را انتخاب کنند. بی

و  10هاي دو، شش، هشت، ي را در تکالیف طبقهریتأخرفتار حرکتی، هم یادداري فوري و هم یادداري 

ي جنتایل یا یادداري دوبعدهاي دیگر اند و در تکالیف طبقهي جنتایل بررسی کردهدوبعدي بندطبقه 14

اند. جالب توجه است که محققان ایرانی هم در تکالیف حرکتی ي را مدنظر قرار دادهریختأفوري یا یادداري 

که  14شود و هم در تکالیف حرکتی طبقۀ ترین نوع از تکالیف حرکتی محسوب میطبقۀ اول که ساده

ساعت یا اینکه هم براي تکالیف  48ي ریتأخ؛ یادداري استترین انواع تکالیف حرکتی یکی از پیچیده

طبقۀ دوم و هم براي تکالیف طبقۀ دهم یادداري فوري ده دقیقه و بالفاصله بعد از اکتساب را بررسی 

دهد که محققان ایرانی هیچ دلیل منطقی و علمی براي انتخاب سنجش یادداري اند. این امر نشان میکرده

خاستگاه شناختی و پردازش با دشوار شدن و افزایش  رسدیمنظر اند. بهي یا یادداري فوري نداشتهریتأخ

ي نیز باید کاهش ریتأخي جنتایل) مدت زمان یادداري بندطبقه 16تا  10ي هاخانهاطالعات تکالیف (

شناختی دارند،  –تکالیفی که تأکید بیشتري بر اجزاي کالمی  )5(یابد، چراکه بنابر فرضیۀ اشمیت و لی 

 اظهارنظراز تکالیفی که تأکید بر عناصر حرکتی دارند، دچار فراموشی خواهند شد. ولیکن براي  ترعیسر

 تر در این خصوص به تحقیقات بیشتري نیاز است.تر و علمیدقیق

گفت که هیچ اجماع نظر و توافقی در خصوص شیوة ارزیابی  توانیمبراساس نتایج پژوهش حاضر 

تواند تنها میاین موضوع نه مفهوم یادداري و موضوعات مرتبط با آن در بین متخصصان وجود ندارن.

شود، یادداري در حوزة رفتار حرکتی  در خصوص چگونگی سنجش مفهومموجب سردرگمی پژوهشگران 

گیري در خصوص راهکارها بلکه امکان مقایسۀ نتایج تحقیقات مختلف با یکدیگر را محدود کرده و تصمیم

ي پژوهش حاضر، به محققان بعدي هاتیمحدودسازد. با توجه به هاي تمرینی بهینه را دشوار میو روش

د که ضمن بررسی مقاالت مرتبط با مفهوم سنجش یادداري در سایر نشریات فارسی علمی شوپیشنهاد می

ي آماري را نیز مدنظر قرار دهند. هاآزمونها و نوع ي آزمودنیهایژگیوپژوهشی، عواملی مانند نوع تمرین، 

ص شود که محققان بعدي به تحلیل محتواي کیفی مقاالت خارجی در این خصوهمچنین پیشنهاد می

هاي محققان خارجی، امکان مقایسۀ نتایج آن با نتایج پژوهش بپردازند تا ضمن مشخص شدن دیدگاه

ي علمی با حضور متخصصان و هاانجمناندیشی توسط هاي همحاضر نیز فراهم آید. برگزاري کرسی

جش منظور تعیین استاندارهاي علمی سنی ورزشی، بهشناسرواننظران حوزة رفتار حرکتی و صاحب

 .استي پژوهش حاضر هاشنهادیپهاي حرکتی، نیز از یادداري در مهارت
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Abstract 
Retention is one of the important indicators for inference of learning motor 
skill. There are some disagreements on the retention measurement concept 
among experts and researchers of the motor learning area. Therefore, the aim 
of the present study was to analyze the qualitative content of retention 
measurement concept in motor skills in Persian scientific research articles 
between 2009 and 2019. The present study was developmental with a quality 
content analysis method. 143 articles of Persian scientific research journals 
were studied, which mentioned the concept of retention. Data were analyzed 
with Nvivo10 software. Results revealed that there were 47 subsidiary topics 
and 6 main topics for the retention measurement concept including 
measurement method of retention concept, number and duration of trials in 
retention test, number and duration of trials in the acquisition phase, number 
of warm-up decrement trials, task type and detraining length. Also, the 
results indicated that there was no agreement among experts about the 
measurement method of retention concept and its related issues. This topic 
not only can confuse researchers on how to measure the retention concept in 
motor behavior area, but also can limit the possibility of comparing different 
research results and thus makes it hard to decide on optimal practice 
solutions and methods. Therefore, it is necessary to make specific decisions 
in this regard by holding symposiums with the participation of experts in the 
field of motor behavior. 
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