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 یگردیپ مداوم فیتکل یریادگی بر مثبت یهنجار بازخورد اثر
 3، بهروز عبدلی2، علیرضا فارسی1سعید اشرفپور نوائی

 دهیچک

شان  یمتعدد یهاپژوهش در یحرکت یهامهارت یریادگی بر یهنجار بازخورد سودمند  اثرات :هدف و مقدمه ش  اما شد،  دهدا ن   یپژوه

 بر یهنجار  بازخورد  ریثتا  نییتع حاضتتتر،  قیتحق از هدف . استتتت امده ی ن عمل  به  مداوم  فیتکال  یریادگی  بر روش نیا ریتاث  نییتع یبرا
 .بود یمبتد افراد در یگردیپ مداوم فیتکال یریادگی

.  گرفتند قرار نترلک و مثبت یهنجار گروه دو در یتصادف بطور (24.55±1.50) پسر و دختر یآزمودن 20منظور، نیبد :یشناسروش

  انتقال، و یادداری زمونآ و گرفت انجام روز 2 طی تمرین .بود ییتا ده کوشش دسته 6 قالب در کوشش  60 اجرای شامل اکتساب مرحله
سة  آخرین از پس ساعت  48 ستقل  یت و ( 8*2) مرکب واریانس تحلیل آزمون از هاداده تحلیل برای .شد  برگزار تمرین جل ستفاده  م   ا
 . شد

شان  نتایج :هاافتهی شتری  یادگیری و عملکرد مثبت، یهنجار گروه یهایآزمودن که، داد ن سبت  را بی ساب  مرحله در دیگر روهگ به ن   اکت

(P= 0.004) یادداری آزمون و (0.012 P = )پارامتر انتقال آزمون در اما دادند نشان خود از (0.16 P= )نشد مشاهده یفاوتت . 

  فیتکال یریادگی بر ار یمهم یزشتتیانگ کارکرد تواندیم مثبت یهنجار بازخورد که، داد نشتتان حاضتتر قیتحق یهاافتهی :یریگ جهینت

 .باشد داشته افراد یحرکت مداوم
 

 مداوم فیتکال ری،یادگیجه،ینت از یآگاه ،یزشیانگ بازخورد :دییکل واژگان
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 مقدمه
  انرژی الفات عدم  زمان،  در جوییصتتترفه  موجب  مطلوب یادگیری  و عملکرد یها روش که  استتتت این بر اعتقاد 
 لحاظ راستتتا، نیا رد. شتتودمی ورزشتتی ریزیبرنامه مهمتر اهداف به دستتتیابی برای آنها موثر هدایت و یادگیرنده
  یریادگی بر موثر لفمخت یهاریمتغ نیب از(. 1) باشتتد مهم تواند یم یزیر برنامه مستتهله در مهم یرهایمتغ کردن
سخ  انیپا در که یاافزوده بازخورد ،یبدن نیتمر نهیزم در ست  مهمتر شود،  یم ارائه پا  یاطالعات به بازخورد(. 1) ا
 نه یزم در ازخوردب  نقش .کند یم افت ی در اجرا از پس ای  و نیح در مهارت  یاجرا مورد در فرد که  شتتتودیم گفته 
 نحوه ،یریادگی در ودهافز بازخورد نقش نهیزم در زیبرانگ چالش مستتهله اما (2) شتتده رفتهیپذ یخوب به یبدن نیتمر
( 1971) آدامزر؟یخ ای ددار یریادگی بر یمتفاوت اثر بازخورد، متفاوت انواع ایآ که نجاستتتیا ستتوال استتت  آن ارائه
 یبرا که چرا دهد،یم شیافزا را یحرکت مهارت یریادگی بازخورد، قیدق و عیسر ،یپ در یپ ةارائ: که کند یم اشاره
ست  مؤثرتر یریفراگ ةمرحل در اجرا صو  و ا سخ  هر کردن مربوط با را یآزمودن یذهن ریت  کندیم تیتقو دفه به پا
 در بازخورد ترتوا زانیم و نوع دقت، کنیول استتت مشتتخ  کامال یآموزشتت یابزار عنوان به بازخورد تیاهم(.3)
 بازخورد ریظن بازخورد، مختلف یهاطرح یریکارگ به(. 4) ستتتندین مطلوب یآموزشتت و یورزشتت یهاطیمح شتتتریب
 قاتیتحق جینتا رد،بازخو یزشتتیانگ نقش با ارتباط در. باشتتدیم مهارت یاجرا در تیموفق عوامل از یکی یزشتتیانگ

 هایآزمودن که بوده موضتتوع نیا از یحاک ،یحرکت مهارتیریادگیبریکنترل خود بازخورد  اثر نهیزم در گرفته صتتورت
شش  از پس بازخورد افتیدر به لیتما شتند  خوب یهاکو  - 9) شد  یحرکت یریادگی شیافزا به منجر امر نیا و دا
ماد  ،(10) ها یآزمودن یدرون زشیانگ خوب، یها کوشتتتش از پس بازخورد  ن،یا بر عالوه(. 5  و نفس به  اعت

 (. 12  11) داد شیافزا را آنها یخودکارآمد
  ولف ،(2010) 1تیو وسیل ،(2007) نسون یهاتچ بازخورد، یزش یانگ نقش بر گرفته صورت  قاتیتحق یراستا  در     
 و بهتر ریتاث  نییتع یبرا(. 13 -17) دادند  قرار استتتتفاده  مورد را یهنجار  بازخورد  ،(2012) الیوآو( 2012 ،2010)
 و تواتر ،یفیک ،یکم شتتکل به آن یدستتتکار و شتتده استتتفاده اکنون به تا یگوناگون یها روش از بازخورد، قتریدق
 نوع نیا در. شتتد ارائه یمنف و مثبت یهنجار بازخورد شتتکل به تینها در که بود خودکنترل بازخورد و ارائه زمان

کال  یاجرا از پس افراد بازخورد،  گاه  بازخورد  زانیم ف،یت  خود یواقع نمره از تر نیپائ  ای  و فراتر را جه ینت از یآ
 در گرفته  صتتتورت قات یتحق مرور. باشتتتد یم حرکت  جه ینت مورد در کاذب  بازخورد  ینوع به  که  کردند یم افت ی در

 ، بازخورد نوع نیا که استتت نیا از یحاک ،یحرکت یاجرا و یریادگی بر 2یهنجار بازخورد یزشتتیانگ اثر خصتتوص
 اثرات مثبت  یهنجار  بازخورد  ن،یهمچن. دهد یم شیافزا را کنندگان   شتتترکت  یدرون زشیانگ و یریادگی  زانیم

فاوت  قا  در یابی خودارز و زشیانگ یرو را یمت  اطالعات  بودن نامطلوب  ای  مطلوب. دارد یمنف بازخورد  با  ستتتهیم
 فیتکل دادن میتعم و حفظ شدن،  ماهر بر بلکه ن،یتمر طول در شرفت یپ سطح  یرو تنها نه ،یاجتماع یهاسه یمقا
تا . دارد اثر  ،2010) همکاران  و 4ولف رو،ین دی تول فیتکل یدراجرا( 2007) همکاران  و 3نستتتونیهاتچ  قات یتحق جین
 یهمگ  یپرتاب  فیتکل یریادگی  بهبود بر( 2012) همکاران  و 5الیآو ،یتعادل  و یزمانبند   فیتکل یریادگی  بر( 2012
 از لذت احساس شیافزا زین و یحرکت یریادگی بر بازخورد یزشیانگ کارکرد عنوان به یهنجار بازخورد یاثربخش بر
 . داشتند اشاره شده، ادراک یستگیشا و کمتر تیعصبان خود، یتوانائ مورد در کمتر ینگران  ،یخودکارآمد ف،یتکل
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  239 تکلیف مداوم پیگردیمثبت بر يادگیری  اثر بازخورد هنجاری

 نیا در. پرداختند یتعادل فیتکل یریادگی بر یاجتماع سه یمقا بازخورد اثر یبررس  به( 2010) همکاران و تیو وسیل
 میتقستت کنترل گروه و یمنف مثبت، یهنجار بازخورد گروه ستته به یتصتتادف طور به هایآزمودن از نفر 36 ق،یتحق
ساب  مرحله. شدند  ستگاه  یرو بر تعادل حفظ فیتکل یاجرا شامل  اکت  آزمون جینتا. بود روز دو در سنج  تعادل د
سبت  مثبت بازخورد گروه یبرتر از یحاک یادداری شاره  که بود هاگروه گرید به ن سه  اثر به ا  بازخورد یکنندگ لیت

  یهنجار بازخورد که افتندیدر ،(2012) همکاران و ولف نیهمچن(.14) داشتتتت یحرکت یریادگی بر مثبت یهنجار
 یها افتهی طبق(. 16) شتتودیم شتتده ادراک یستتتگیشتتا شیافزا یحت و تعادل حفظ در بهتر عملکرد باعث مثبت
 افتی کاهش یهنجار بازخورد گروه در یمصرف ژنیاکس ماهر، دوندگان یرو بر( 2012) همکاران و استات قیتحق
 که شد  مشخ   نیبنابرا. داشتند  یخستگ  کاهش و دنیدو از یتر راحت برداشت  ها،پرسشنامه   لیتکم اساس  بر و
 و یمصتترف ژنیاکستت کاهش باعث و داشتتته یمثبت اثر تواندیم دوندگان تجربه و یحرکت بازده یرو د،یام شیافزا
 یهنجار بازخورد که دندیرستتت جهینت نیا به( 1391) همکاران و یبروجن یپناه(.  18) شتتتود دنیدو ییکارا بهبود
شت  یدار یمعن اثر ساله  12 تا 10 دختران در نتونیبدم سیسرو  مهارت انتقال بر مثبت   آنها قیتحق یهاافتهی. دا
 پور اشرف (. 19) داشتند  یریادگی و اکتساب  مرحله در را زشیانگ نمره نیشتر یب مثبت یهنجار گروه که داد نشان 
 در یمبتد  انی دانشتتتجو یدرون زهیانگ بر یهنجار  بازخورد  ریتأث  عنوان تحت  یپژوهشتتت در زین همکاران  و ینوائ

ست  جهینت نیا به قامت یداریپا عملکرد  ادراک یستگ یشا  یها اسیمق خرده در مثبت یهنجار گروه که افتندی د
 یمنف یهنجار و کنترل گروه به نسبت  یبهتر و باالتر نمره یدارا یدرون ۀزیانگ یکل نمره و تالش /کوشش  شده، 
شان  و بودند شو  که داد ن  باور جادیا و آنها عملکرد دادن جلوه بهتر نیهمچن و خوب یاجرا به کنندگانشرکت  قیت
 و کنندگانشرکت  ۀزیانگ رفتن باال به منجر مثبت، یهنجار بازخورد افتیدر قیطر از نیانگیم حد از بودن بهتر به
 یپژوهش  در ینوائ پور اشرف (. 20) شود یم مزاحم عوامل کنترل و عملکرد به مربوط یهاینگران کاهش جهینت در
 بازخورد گروه که داد نشتتان منتخب عضتتالت یکارآمد و تعادل بر یهنجار بازخورد ریتاث نییتع عنوان تحت گرید

 ن،یهمچن. بود یبهتر عملکرد یدارا یجانب یانیم و یخلف یقدام ،یکل یتعادل شتتاخ  ستته هر در مثبت یهنجار
 یبرخ در مثبت یهنجار گروه نفع به را یدار یمعن تفاوت ،(RMS) یوگرافیالکتروما شاخ  به مربوط یهاافتهی
شوار  سطوح  از ست  ،(8) کوتاه ین نازک ،(5) یقدام یساق  ،(6 و 7 ،8) ینعل عضالت  فیتکل ید شان ( 6) یران را  ن
 در بازخورد انواع اثر یبررس  در نیهمچن. نشد  مشاهده  یانیم ینیسر  عضله  در هاگروه نیب یداریمعن تفاوت اما داد
 عضتالت  در گرید گروه دو به نستبت  یکارآمدتر عملکرد یدارا مثبت یهنجار گروه ،یوگرافیالکتروما آزمون پس
 یهاافتهی. نشد مشاهده یران راست عضله در تفاوت نیا اما بود یانیم ینیسر و کوتاه ین نازک ،یقدام یساق ،ینعل
 کنترل یرو بر میمستتتق طور به را یمهم یزشتتیانگ کارکرد تواند یم یهنجار بازخورد که، داد نشتتان پژوهش نیا

صا    افراد یحرکت یمهارتها صو شته  یتعادل فیتکل خ شد  دا  یکارآمد یکیولوژیزیف راتییتغ سطح  در ریتاث نیا و با
 .(21) شد انینما عضله
 طیشتترا کردن فراهم که، داد نشتتان انیمرب رفتار و بازخورد با رابطه در شتتده انجام مطالعات جینتا ن،یهمچن     
 در یخودکارآمد و شده  ادراک یستگ یشا  ارتقاء به منجر افراد، یاجرا با رابطه در مثبت احساسات   با همراه ینیتمر
 ینوع عنوان به یهنجار بازخورد ارائه که رستد یم نظر به رو، نیا از(. 22-25) شتود یم یحرکت یاجرا و یریادگی
ش یانگ بازخورد از سات   با همراه ینیتمر طیشرا  یساز  فراهم بر موثر یز  گرفته قرار مطالعه مورد کمتر مثبت، احسا

 ستتمیمکان تفاوت علت به که شتتده استتتفاده مجرد فیتکال از عمده طور به گذشتتته قاتیتحق در(. 13 -17) استتت
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 عبارت به. استت  متفاوت فیتکال نیا در یزیر برنامه اصتول  از یاریبست  مجرد، و مداوم فیتکال اطالعات پردازش
کال  برخالف گر،ید کال  در شتتتود، یم یزیرطرح مهارت  انجام  از شیپ ،یحرکت برنامه   که  مجرد، فیت  مداوم  فیت

 خطا، اصالح و یشناسائ بازخورد، رینظ یگرید وعوامل بوده کمتر حرکت شروع از قبل یزیربرنامه تیاهم ،یحرکت
 ن،یبنابرا(. 1) استتت یطیمح یهامحرک به شتتتریب یوابستتتگ از یحاک که دارند حرکت کنترل در یشتتتریب نقش
 مرتبط قاتیتحق کمبود به توجه با. دارد فرق مداوم فیتکال با مجرد فیتکال یریادگی و اجرا یها جنبه از یاریبستت
 نوع نیا اثر خصتتوصتتا یحرکت یهامهارت یریادگی بر یزشتتیانگ یهاکارکرد از یکی عنوان به یهنجار بازخورد با

کال  در 1مجذورخطا   نیانگی م شتتتهیر بر بازخورد  قال  بر بازخورد  نوع نیا ریتاث  نییتع زین و ،یحرکت مداوم  فیت  انت
ست،  گرفته قرار مدنظر مالک، فیتکل در دیجد پارامتر به یریادگی ضر،  پژوهش انجام از هدف لذا ا  ریتاث نییتع حا

 .است یمبتد افراد در یحرکت مداوم فیتکل یریادگی بر مثبت یهنجار بازخورد

  یشناسروش
شجو  از نفر 20 را قیتحق نیا کنندگانشرکت  شگاه  انیدان شت  دیشه  دان سر  نفر 10 و دختر نفر 10) یبه  دامنه با( پ
 گروه دو رد یتصادف  طور به که دادند لیتشک  دسترس  در نمونه صورت  به( 24.55±1.50سال )  28تا  22یسن 
 یاجرا در یقبل تجربه  هچگون یه افراد نیا. گرفتند  قرار (نفر 10)( کنترل)یعیطب بازخورد  و (نفر 10) مثبت  یهنجار 
 ق،یتحق زآغا از شیپ کنندگان توستتطشتترکت قیتحق در شتترکت نامه تیرضتتا فرم نیهمچن. نداشتتتند فیتکل نیا
 . دیگرد لیتکم
ستفاده  مورد ابزار       ستگاه  ق،یتحق نیا در ا  که بود  تیفاال شرکت  ساخت  ،A 30014 مدل چرخان یگردیپ د
 سخت و افزار نرم بخش دو شامل دستگاه نیا. گرفت قرار استفاده مورد دست و چشم یهماهنگ سنجش منظور به
ست،  افزار  دارا را( مختلف یهاالگو) افتهی میتعم یحرکت برنامه و( مختلف یهاسرعت ) پارامتر در رییتغ تیقابل که ا
 بازخورد و یانهیزم تداخل ریتاث عنوان تحت( 1388) همکاران و یاصالنخان  قیتحق در نظر مورد دستگاه . باشد یم

ستفاده  مورد یبیتعق فیتکال در افتهی میتعم یحرکت برنامه و پارامتر یریادگی بر یکنترل خود و یادامنه  گرفته قرار ا
 (.18) است

 یبخشتتاثر منظور به که داد نشتتان قیتحق نیا در 2یمقدمات مطالعه .استتت یتجرب مهین نوع از حاضتتر قیتحق      
سب  و بهتر صد 10 یهنجار بازخورد از دیبا ،یهنجار بازخورد ارائه تر منا صد 20 یجا به در ستفاده  در  در که کرد ا
 هایآزمودن یبرا بلوک هر یانیپا نیانگیم بودن کاذب  یتشتتخ امکان رایز کردند  استتتفاده آن از یقبل قاتیتحق
 . ندارد وجود

 عیتوز با یریگقرار و آن ینیتمر یاجرا و فیتکل یاجرا خصتتتوص در یمقدمات آموزش اتمام از پس نیهمچن     
صادف  شش  10 با آزمون شیپ ها،گروه در افراد یت ساب  مرحله. آمد عمل به کو شش  60اجرای شامل  اکت  15 کو
ستراحت  فاصله  با و جلسه  2 در ییتا ده کوشش  دسته  6 درقالب %100 بازخورد تواتر با و 20 سرعت  با یا هیثان  ا
شش و هر بلوک تمر  نیب قهیدق 5و  هیثان 10 بیترت به صد  10 شکل  هب مثبت یهنجار بازخوردبود. ینیهر کو  در
 به کوشش  هر از پس ازخوردب گر،ید عبارت به. شد  ارائه ینیتمر بلوک هر انیپا در یواقع نیانگیم از بهتر ای باالتر
 از باالتر درصتتد 10 مثبت، یهنجار گروه به بلوک، هر یواقع نیانگیم محاستتبه از پسو  شتتدیم ارائه یواقع طور
 .شد اعالم یواقع نمره همان کنترل، گروه به و ،(بهتر عملکرد) یواقع نمره

 

1 Root – mean – square error(RMSE) 2 Pilot study 
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و انتقال  یادداریساعت بعد، آزمون  48کوشش بدون بازخورد( و   10مرحله اکتساب، آزمون اکتساب ) انیپا در     
شامل  شش بدون  10 که  سرعت اجرا    کو ست که  شش  یبازخورد بود، به عمل آمد. الزم به ذکر ا  مرحله در هاکو
ساب،  ساب  آزمون و آزمون شیپ اکت  سرعت  از پارامتر به مربوط انتقال آزمون در اما بود، قهیدق در دور 20 برابر اکت
 مجذور نیانگیم ةشتتیر صتتورت به انتقال و یادداری آزمون و آزمون شیپ نمرات نیهمچن. دیگرد استتتفاده دور 25
 .شد استفاده یبعد یها لیتحل در و دیگرد محاسبه (RMSE) فرد هر یخطاها
ساس  بر هاداده عیتوز بودن یعیطب به توجه با       مرکب واریانس تحلیل یآمار یهاروش لک،یو رویشاپ  آزمون ا
ستقل  یت آزمون و( گروه 2 در مرحله 8) ساب  مرحله سه یمقا یبرا م  در انتقال و یادداری آزمون زین و هاگروه اکت

 .دیگرد انجام18 نسخه SPSSافزار نرم از استفاده باp>0.05 یدار یمعن سطح

 هاافتهی
 زین و هاگروه اکتستتاب مرحله ستتهیمقا یبرا 2 و 1 جداول در مستتتقل یت و مرکب انسیوار لیتحل آزمون جینتا

 یاصل اثرات یدار یمعن اکتساب،  مرحله مرکبدر تحلیلواریانس جآزمونینتا .است  شده  ارائه انتقال و یادداری آزمون
(  P= 0.03و f(1,18)= ،η2 =0.23 5.27)گروه(،P= 0.004و f(7,126)=55.55 ،η2 =0.75)زمان

دو گروه به نفع  نیدر ب یبه لحاظ آمار را(P= 0.004و f(7,126)=8.83 ،η2 =0.33و تعامل زمان و گروه)
شان داد  به ا  یگروه هنجار ست در تمام بلوک ها  یکه، گروه هنجار یمعن نیمثبت ن مرحله  ینیتمر یمثبت توان

 ینمرات گروه ها سته یبه منظور مقا ن،یوه کنترل از آن خود کند. .همچنرا نستبت به گر  یاکتستاب، نمرات باالتر 
شد، که نتا      یو انتقال)پارامتر( از آزمون ت یادداری یمثبت و کنترل در آزمون ها یهنجار ستفاده  ستقل ا  نیا جیم
مثبت   یهنجار  گروه نفع به  را یدار یمعن تفاوت ( = P 0.012و  t(18)=2.81 ) یادداری در آزمون  ستتتهیمقا 

 (.=P 0.16و  t(18)=1.43 دار نبود) یتفاوت معن نیکه  در آزمون انتقال)پارامتر( ا ینشان داد، در حال
 . نتایج تحلیل واریانس عاملی مرکب در مرحله اکتساب و یادداری2جدول شماره 

 اندازه اثر .F Sig مجذور میانگین درجه آزادی  

مرحله 

 اکتساب
 0.75 0.001 55.55 19.34 7 زمان

 0.33 0.001 8.83 3.07 7 زمان * گروه 

 0.23 0.03 5.27 82.62 1 گروه 

 . نتایج آزمون تی مستقل در مرحله یادداری و انتقال3جدول شماره 

 T درجه آزادی Sig. 
تفاوت 
 میانگین

انحراف 
 استاندارد

 0.60 1.71 0.012 18 2.81 آزمون یادداری
      

آزمون انتقال 
 )پارامتر(

1.43 18 0.16 0.98 0.68 
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.  میانگین اجرای تکلیف پیگردی در گروه ها در مرحله پیش آزمون، جلسات اکتساب، آزمون 1شکل 

 اکتساب، یادداری و انتقال

 یریگجهینت و بحث
.  بود یمبتد افراد در یبیتعق یگردیپ فیتکل یریادگی بر مثبت یهنجار بازخورد ریتاث نییتع حاضر،  قیتحق از هدف
شخ   هاگروه شرفت یپ نمودار از که گونههمان قیتحق نیا جینتا ست  م شکل  ا سب  شرفت یپ(، 1)  دو هر در را ین
  انیپا تا سوم  بلوک از خصوص  به مثبت یهنجار گروه در شرفت یپ نیا اما دهد،یم نشان  اکتساب  مرحله در گروه
ساب  مرحله شد یم تر بارز و انینما اکت سد، اثر پذ  ی. به نظر مبا  یگذار هدف و شده  کیتحر تالش توجه، یریر
عملکرد خود موجب بهبود  جیو شناخت بهتر افراد از نتا  درک نیهمچن و نیتمر یابتدا در خصوصا   کنندگانشرکت 
ست )    یگروه هنجار یاجرا شده ا سته  فراگیرندهشدن   ختهیبرانگ ن،ی(. عالوه برا14مثبت  شتر  تالش براى خ  و بی
جام  حین در تکلیف تحمل  هداف  میتنظ ،(27) تکرارى و طوالنی هاى تکلیف ان فراهم  نیو همچن باالتر  ییاجرا ا

به طور   فعالیت   ارائه  براى محرک نوعى همانند  خود را  ریتاث  یواقع نیانگی و فراتر از م یزشتتتیآوردن اطالعات انگ 
شاره به اثربخش     مثبت نسبت به   یدرقالب بازخورد هنجار یزش یاطالعات انگ عیو سر  یفور یآشکار نشان داده و ا

  بازخوردهاى مانند به مثبت یهنجار بازخورد که رود یم احتمال)کنترل( درطول مرحله اکتسابدارد.  یعیبازخورد طب
شد یم کیثرندا اثر قانون در کنندهتقویت ش یانگ سم یمکان و تیماه خاطر به که با سخ  بروز احتمال ،یز  در را آتى پا
  یگردیپ فیتکل یریادگی و اکتستتاب در حاضتتر قیتحق جینتا در گفته نیا و دهدیم مهارتافزایش اکتستتاب مرحله
 . است شده انینما یبیتعق
 زشیانگ تیتقو زین و مهارت باالتر و تر اثربخش یریادگی با ن،یانگیم به نستتبت بهتر یاجرا به راستتخ اعتقاد     
سر   در. بود مرتبط( کنترل گروه) یهنجار بازخورد ارائه بدون با سه یمقا در افراد  یهنجار گروه ن،یتمر مرحله سرتا
 کنندگانشرکت ن،یهمچن. داد نشان خود از کنترل گروه به نسبت  را یتر اثربخش دست و چشم یهماهنگ مثبت،
 خود همساالن با سهیمقا در یبرتر داشتن یبرا یشتریب لیتما کنترل گروه به نسبت مثبت یهنجار بازخورد گروه

و بر  ردیقرار گ ریتحت تاث یبازخورد هنجار لهیتواند به وستت یم یانتظارات خودکارآمد ن،یعالوه برا (.14)داشتتتند
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ضا  ،ینیتر هدف گز نیسطوح پائ   افتهی در ن،یهمچن(.13بگذارد ) ریتاث فیاز خود، تالش و توجه به اجراء تکل تیر
 نیا باشند،  داشته  نیانگیم حد از بودن بهتر به باور کنندگان شرکت  اگر که شد  دیتائ( 2012)همکاران و الیآو یها
 باالتر متوستتط حد از شتتخ  هر رفتار که امر نیا از اطالع  واقع در. شتتود یم آنها زهیانگ رفتن باال به منجر امر
ست  بوده ست  ممکن عملکرد در که یعوامل و داده کاهش را یو عملکرد به مربوط یهاینگران تواندیم ا  اختالل ا
 (.17) دهد کاهش شده کنترل صورت به را کند جادیا

 اجراء در بودن فیضع  ای خوب از فرد استنباط  مورد در راسخ  اعتقاد ،(2010) همکاران و تیو وسیل گفته به بنا     
صل  جینتا بر مالک، فیتکل ست  اثرگذار یا شد یم مثبت یهنجار بازخورد یفور و عیسر  کنش از یحاک و ا (. 14) با
ش یانگ بازخورد نهیزم در گرفته صورت  قاتیتحق و قیتحق نیا در توجه قابل نکته اما  یکنترل خود بازخورد رینظ ،یز
 نوع نیا ماندگار و دوام با اثر(، 17  15  13) یهنجار بازخورد زین و( 9  11) موفق نا و موفق کوشتتتش(،  28 ،29)

 در افراد کوشش امدیپ و جینتا مورد در بازخورد ارائه یخاموش  و انسداد  طیشرا  در یادداری یها آزمون در بازخوردها
سبت  یباالتر و بهتر اجراء به مثبت یهنجار گروه ،یادداری آزمون در. بود فیتکال اجراء  پرداخت، کنترل گروه به ن
 به یبیتعق یگردیپ فیتکل یاجرا در دستتت و چشتتم یهماهنگ زین و مالک مهارت یریادگی بهبود به اشتتاره که
 .داشت یهنجار بازخورد لهیوس
مثبت نستتتبت به گروه کنترل،     یرغم باالتر بودن نمرات گروه هنجار   یآزمون انتقال عل  جینتا  ن،یبرا عالوه     

شان نداد. به نظر   نیپارامتر در ب رییدر تغ  یرا به لحاظ آمار یدار یتفاوت معن شم دو گروه ن  ،(1987) انگی و تیا
 ن،یهمچن(. 1) دارد وجود آنها در یمنف انتقال احتمال دارند، یمتفاوت یزمانبند اما مشابه،  بیترت که یهائمهارت در
 که  مینیب یم م،یکن یم جدا  برنامه   از را پارامتر  یریادگی  آثار  که  یوقت ،(1975) تی اشتتتم طرحواره هی نظر طبق بر
 انتقال آزمون در حاضتتر قیتحق جینتا که  (1) گردد یم پارامتر یریادگی شیافزا باعث ،KR ینستتب تواتر شیافزا
 متفاوت  یها یتوانائ  در تناقض  نیا لی دل رستتتد، یم نظر به  و داد، نشتتتان را جینتا  نیا خالف پارامتر،  به  مربوط
شد  ییربنایز  در سک ید سرعت ) کند یم رییتغ یکم مقدار به فیتکل یحت که یهنگام انتقال، یها شیآزما در. با
 رو، نیا از. شتتتوند  عمل  وارد نامرتبط  و متفاوت  یها  ییتوانا  که  دارد وجود احتمال  نیا ،(یبیتعق یگردیپ فیتکل
شته  وجود یکمتر انتقال دارند، یادیز شباهت  که یفیتکال در یحت است  ممکن  ریدرگ یهاییتوانا که چرا باشد،  دا
 با مرتبط ینگران کاهش در استتت ممکن ن،یانگیم از باالتر یاجرا از فرد دانش(. 1) هستتتند متفاوت کامال آنها در
 جینتا  به  توجه  با  ن،یبرا عالوه(. 14) باشتتتد  موثر فیتکال  یحرکت کنترل بر خودکار  یندها  یفرا تستتتلط زین و اجرا
 را یحرکت یریادگی بر یهنجار بازخورد یاثرگذار سم یمکان ،(14  15  17 ،30  31) مطالعات گرید و حاضر  قیتحق
  یحرکت یریادگی و اجرا بر که دانست مالک فیتکل و خود یهامهارت و یتوانائ با مرتبط شناخت جادیا در توانیم
 باعث تواند یم ،یحرکت یریادگی و عملکرد نهیزم در یروانشناخت  مهم ریمتغ کی عنوان به بازخورد ریتاث.است  موثر
سرفت  یحت و شرفت یپ ش یانگ بازخورد نوع کی عنوان به زین مثبت یهنجار بازخورد. شود  پ ستق  طور به یز  میم
 بازخورد یمنف ای و مثبت یاثرگذار .باشتتد موثر یحرکت یریادگی و عملکرد بهبود در تواند یم میمستتتق ریغ و( 22)

 ،(11 -13) یخودکارآمد و نفس به اعتماد رینظ یروانشتتناخت عوامل بر تواندیم میمستتتق ریغ شتتکل به یهنجار
 شیافزا زین و( 32) یتوجه کانون دامنه ،(9  11  17  30  32) یگذار هدف و یدرون زهیانگ شده، ادراک یستگیشا 
شو  و یدواریام س  در قیت شد  موثر( 34) یحرکت یریادگی در هدف به دنیر  بازخورد ،(2003) نیه و کوکا نظر به. با

ش  لذت و تالش شده،  ادراک یستگ یشا  زانیم بر یاندهیفزا ریتاث مثبت  و ولف قیتحق یها افتهی(. 25) دارد یبخ
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 یمثبت و عیسر  اریبس  ریتاث تواند یم اشخاص  نگرش رییتغ یها یتوانائ شیافزا که داد نشان  زین(  2012) همکاران
( 1988) بندورا باور به ن،یا از گذشتتته(. 16) باشتتد داشتتته دنبال به باال نیستتن در یحرکت یاجرا و یریادگی بر را

 درک رو نیا از شود   یم آنان یریادگی و عملکرد ارتقاء سبب  ،یابیخودارز و یخودکارامد شرفت یپ از فرد ادراک
سان  سبت  که ییباورها و زشیانگ بر بلکه ،یفکر و یرفتار یالگوها بر تنها نه خود، یخودکارآمد از ان  ییتوانا به ن
 یدستتتکار ،یشتتناخت عصتتب شتتواهد ن،یبرا عالوه .(35) گذاردیم اثر دارد، خود اعمال از انتظار مورد جینتا و خود
 چگونه رهایمتغ نیا نکهیا حال، نیا با(. 36  37) است  دانسته  مرتبط یحرکت یریادگی نوسانات  با را یزش یانگ یها
 .است ارتباط در چندگانه یها سمیمکان با که است یبررس حال در یسوال هستند، موثر یریادگی و اجرا بر
ستا هم حاضر،  قیتحق جینتا که رسد یم نظر به       راه سر  بر را یچالش  ه،نیزم نیا در گرفته صورت  قاتیتحق با را
 دارد، دیتاک یکتحر یریادگی بر بازخورد یاطالعات یاصتتل و رنگ پر نقش بر که( 1980) روستتکو و نترنیل هیفرضتت
 اوائل در خصتتوصتتا استتت شتتده انجام حیصتتح آنچهو روستتکو، تمرکز بر  نترنیل هی. بر استتاس فرضتتکندیم جادیا
صال  در فرد که یا تجربه عوض، در ست، ین یکاف نهیبه یریادگی یبرا خود، یخود به ،یریادگی ست  به خطا حا  د

 (.1)کسب مهارت دارد  یبرا یاژهیو تیاهم(، خطا به مربوط بازخورد اساس)بر  است آورده
ضر  قیتحق در احتماال      ش یانگ بعد حا ضع  در یز  و نفس به اعتماد زه،یانگ شیافزا با مثبت یهنجار بازخورد تیو
 انیب یتهور نیا. استتت( 38) 1مطلوب یتهور با همراستتتا که شتتد عملکرد بهبود موجب توجه، کانون شتتدن یرونیب
 یریادگی و عملکرد کند،یم یتلق نیماشتت کی همانند را انستتان که اطالعات پردازش دگاهید برخالف که کندیم

  یاجتماع -یفرهنگ راتیتاث زین و( یرونیب توجه کانون)توجه ،یزشتتیانگ یفاکتورها از یریرپذیتاث قیطر از مطلوب
 به. باشتتد یرونیب عوامل ستتمت به شتتتریب مثبت یهنجار بازخورد در توجه یندهایفرا دیشتتا پس. دیآیم وجود به
 یهاافتهی. شتتد انجام یشتتتریب دقت با فیتکل و نکرده جادیا خودکار پردازش یندهایفرا در یاختالالت لیدل نیهم
  یمهارتها یریادگی یرو بر را یمهم یزشتتیانگ کارکرد تواند یم یهنجار بازخورد که داد نشتتان حاضتتر قیتحق
 یاثربخش  بر یمبن را یشواهد  حاضر  قیتحق یها افتهی. باشد  داشته  یبیتعق یگردیپ فیتکل خصوصا   افراد یحرکت
 رسدیم نظر به. داد نشان گرفته صورت قاتیتحق یراستا در یحرکت یهامهارت یریادگی بر موثر یزش یانگ عوامل
ش یانگ یها امدیپ یدارا شه یهم بایتقر بازخورد که، ست  یریادگی و ییاجرا ریمتغ عنوان به یز  نقش نیا از دینبا و ا
 قیتحق در گرفته صورت  یها تالش رغم یعل. شد  غافل یحرکت یهامهارت یریادگی و آموزش در بازخورد مهم
ضر،  ضله  یکیالکتر تیفعال ثبت رینظ یکیزولوژیف یها شاخ   یریگ اندازه اجازه یقیتحق یها تیمحدود حا  و ع
 به که استتت نداده را یهنجار بازخورد مداخله از یناشتت مغز، یختگیانگ یها ستتمیمکان با مرتبط یعملکرد ینواح
 ارائه  یها  روش از یکی عنوان به  یهنجار  بازخورد  تی اهم مورد در تر یقطع یریگ میتصتتتم در رستتتد، یم نظر

 به ندهیآ قاتیتحق در تا شتتودیم شتتنهادیپ نیبنابرا. باشتتد موثر و مهم یریادگی ندیفرا بهبود در ،یزشتتیانگ بازخورد
صب  یها شاخ   در یکیزولوژیف راتییتغ نییتع ضالن  و یع صدها  سنجش  نیهمچن و یع  بازخورد متفاوت یدر

 ن،یمحقق نظر به . شتتتود پرداخته  یادی بن راتییتغ با  انتقال  یها  آزمون در آنها  یده میتعم زانیم زین و یهنجار 
 و عملکرد بهبود بر را خود مثبت اثرات تواند یم یروانشتتتناخت( دارونما) بویپالستتت کی عنوان به یهنجار بازخورد
شته  یحرکت یریادگی شد  دا  به توجه با ت،ینها در و.  شود  شتر یب شرفت یپ موجب بودن بهتر به باور جادیا با و با
  یهامهارت در مثبت یهنجار بازخورد روش از استتتتفاده که کرد یریگجهینت توانیم حاضتتتر، پژوهش یهاافتهی

 . کرد استفاده یمبتد افراد آموزش در روش نیا از توان یم و باشدیم موثر مالک فیتکل یریادگی بر یحرکت
 

1OPTIMAL Theory 
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