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  یکدستیبازخورد خودکنترل بر یادگیری مهارت پرتاب اثر 
 3، نصور احمدی2، بهروز عبدلی1*ابراهیم نوروزی سیدحسینی

 چکیده

شی بازخورد خودکنترل     سابقه و هدف:  سنجش اثر بخ شتر بر تعداد دریافت بازخورد   ،برای  ست   تاکید بی صمیم درباره   عامل  و شده ا ت

ازخورد برای فراگیر، مکانیزم   و نه تعداد انتخاب ب    از آنجایی که عامل انتخاب       قرار گرفته استتتت  توجه   موردکمترزمان دریافت بازخورد     
ادگیری مهارت پرتاب  یهدف این تحقیق بررستتی تاثیر بازخورد خودکنترل بر   باشتتداستتاستتی در م هوم خودکنترلی یادگیری حرکتی می
 یکدستی با است اده از گروه ج ت شده خودکنترل بود 

در  به صورت داوطلبانه  سال   28 -18دانشگاه شهید بهشتی با دامنه سنی     ان از بین دانشجوی چهل و پنج پسر دانشجو     روش شناسی:  

رل تقسیم شدند  تکلیف    گروه بازخورد خودکنترل، ج ت شده سنتی و ج ت شده خودکنت    3طور تصادفی در  این تحقیق شرکت کردند و به 
ستی  شنی    پرتاب یکد سه  ست غیر برتر بود  آزمودنی  کی ساب بعد از انجام پیش آزمون،  ها با د شش  180) در مرحله اکت صورت   کو  3به 

سه    سه و هر جل ششی   20بلوک 3جل ساب،   24( وکو عد از آزمون یادداری، در  بدقیقه  5 و یادداری آزموندر  ساعت بعد از پایان مرحله اکت
ست اده از تحلیل واریانس     انتقال آزمون سط  عقیبی بون رونیو آزمون ت مرکبشرکت کردند  داده ها با ا تحلیل  ( ≥05/0pداری)ح معنیدر 

 شد 

شرفت معنی      یافته ها: ساب پی شان داد که تمام گروه ها در مرحله اکت شته اند   نتایج ن ساس نتایج آزمون های  اعالوه بر داری دا ین، برا

و  (p=001/0)خورد خودکنترلگروه های بازداری یادگیری بیشتری را نسبت به   طور معنییادداری و انتقال، گروه ج ت شده خودکنترل به 
 ( p =001/0ج ت شده سنتی داشتند)

در   الوه بر این،ع  برای یادگیری مهارت های حرکتی م یداستتت خودکنترلشتترای  کندکه نتایج پیشتتنهاد می بحث و نتیجه گیری:

   فتی می باشدتعداد بازخورد دریامهمتر از ها انتخاب زمان دریافت بازخورد توس  آزمودنی یادگیری مهارتهای حرکتی، 
 

 کنترلی،  مهارت پرتاب یکدستی ، یادگیری حرکتی_خود ج ت شده خودکنترل ، واژه های کلیدی:

  

 

        ebrahim.norouzi68@gmail.com             دانشجوی دکتری دانشگاه ارومیه1
 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی  2

   استادیار دانشگاه شهید بهشتی3
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 مقدمه 
گذارند  به طور    عوامل زیادی وجود دارندکه بر کارایی یادگیری مهارت های حرکتی و نحوه اجرای آنها تاثیر می           

این عوامل بازخورد استتتت که نقش بستتتیار مهمی را در کنترل رفتار حرکتی و اکتستتتاب  یقین یکی از مهم ترین
های ورزشتتتی ای ا می     هارت  ند) م بازخورد   ( 2،1ک های تعیین تواتر  جه       ،1یکی از روش  با کمتر مورد تو غال که 

ست یادگیرنده    قرارمی ست که به درخوا شود گیرد این ا تعیین ویژگی های    با این رویه یادگیرنده دربازخورد ارائه 
شد    تواند به طور فعالتمرین می شته با شارکت دا شود که در آن  می اطالق بازخوردخودکنترلی به نوعی  .(3)تری م

گیرد و این مزیت عمده این   فراگیر به هنگام دریافت اطالعات درباره پیامدهای عملکردش فعاالنه تصتتتمیم می            
خواهد بعد از یک کوشتش از نتیجه  در مورد اینکه چه موق  می شتود روش استت  در واق  از آزمودنی خواستته می  

 فراگیران فعال توان به درگیریدالیل ممکن برای مزایای این نوع یادگیری میاز  .(4،5آگاهی یابد، تصمیم بگیرد) 
مثال گروه هایی  که به درخواست خود  عنوان  به (3)مربوط اشاره کرد اطالعات عمیق پردازش یادگیری و روند در

در آزمون  ،آنها بازخورد داده بودند بازخورد دریافت کرده بودند نستتبت به گروه هایی که آزمونگران به میل خود به
ند)     مل کرد که برای درخواستتتت     2همچنین افراد در گروه خودکنترل )6،8،7،9،10یادداری بهتر ع ند  گزارش داد

شش      بازخورد آگاهی از نتیجه ستراتژی ارادی برای دریافت بازخورد در کو ساب مهارت حرکتی یک ا در هنگام اکت
(  در مقابل برای 11،12های خوب داشتتته اند و بیشتتتر تمایل به دریافت بازخورد در کوشتتش های موفق داشتتتند)

سنتی    شده  ست فرد     3آزمودنی های گروه ج ت  شش هایی که ممکن ا ست  ، بازخورد آگاهی از نتیجه در کو درخوا
شد    شته با شود   بازخورد ندا سنتی   برای ارائه بازخورد  ارائه  شده  ساس تعداد و زمان دریافت   فق  ،گروه ج ت  بر ا

شود، گروه خود کنترل  شهای موفق        که باعث می تعیین می  ش شتر بازخوردها را بعد از کو شود این گروه نتواند بی
همچنین ممکن استتتت   و هیچ حق انتخابی در زمان دریافت بازخورد در این گروه وجود ندارد (8درخواستتتت کند)

اند، دریافت نکنند  به داشتتته 4آزمودنی ها بازخورد آگاهی از نتیجه را در کوشتتش هایی که تجربه یادگیری م یدی
دگیری  و همچنین ناتوانی در همین ترتیب، عدم تطابق بین ارائه بازخورد آگاهی از نتیجه و پتانستتتیل مناستتتب یا

دریافت بازخورد بعد کوشتتتشتتتهای موفق، منجر به کاهش یادداری گروه ج ت شتتتده در یک مهارت حرکتی                
تواند موجب عملکرد ضتتعیف گروه ج ت شتتده ستتنتی در آزمون یادداری (  با این حال، این دالیل می12شتتود)می

صت کنترل دریا    شد  در مقابل، افرادی که به آنها فر شود که آنها در  شود، منجر به این می فت بازخورد داده میبا
برای تصتتمیم به دریافت بازخورد آگاهی از نتیجه درگیر شتتوند، که این فرایند شتتامل  5یک فرایند شتتناختی اضتتافه

مقایستته بین ادراک آنها از موفقیت به نستتبت مرج  اصتتالحی استتت  این فرایند، به یادداری بهتر مهارت منجر   
صمیم گیری 12،11شود) می ست آگاهی از نتیجه خودکنترل، یکی از مزایای یادگیری   6(  این روند ت به هنگام درخوا

سود می      ست که گروه خودکنترل از آن  شرای  ا صت محدودی    (13)برددر این  سوی دیگر، اگر فرد تعداد فر   از 
(، منجر به 9،14ک نکته در تحقیقات قبلی)برای درخواست بازخورد به جای تعداد نامحدود داشته باشد، به عنوان ی   

این می شتتود که افراد برای استتت اده از مناب  محدود دریافت بازخورد، در فرایند های شتتناختی بیشتتتر در زمینه   
شوند    صمیم گیری درگیر  سه کند و      ت سخ خود را با مناب  صحیح مقای به عبارت دیگر، فرد باید موفقیت ادراک و پا

های ل تجربه یادگیری از دریافت آگاهی از نتیجه و هشدارهای به اتمام رسیدن تعداد فرصت  سپس براساس پتانسی   

 

1 .frequency feedback 

2   Self-control 

3 . Traditional yoked group 

4 . beneficial learning experience 

5 . additional cognitive processing 

6 . decision-making process 
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(  این افزایش در فرایند های  1ج ت شتتتده خودکنترل آگاهی از نتیجه اقدام به تصتتتمیم گیری کند)مانند شتتترای     
سه با گروه خودکنترل فرصتی را برای ارتقاء یادداری یک مهارت ایجاد      عالوه براین، (  13کند)میشناختی در مقای

های ایجاد شتترای  خودکنترلی منجر به افزایش انگیزه آزمودنی ها می شتتود که این موضتتوع برگرفته از ن ریه   
براستتاس این ن ریه ها، فعالیتهایی که  ( می باشتتد 17( و یادگیری اجتماعی )16خودمختاری) ، (15) یخودتن یم

آزادانه انجام می شتتتوند، به حس درونی فرد نزدیک تر اند و منجر به افزایش انگیزه درونی بیشتتتتری در فرد می  
از طرف دیگر، نتایج به دستتت آمده از مطالعات حیطه بازخورد خودکنترل دارای    (2000)دستتی و رایان،  شتتوند

ستند که می ت  ستورالعمل های مت اوت و یا تکالیف گوناگون بدانیم) تناقض هایی ه لذا انجام  ( 18وانیم علت آنرا د
را به دقت بررستتی کند و  خود کنترل، ج ت شتتده و ج ت شتتده  خود کنترلتحقیقی در این حیطه که گروه های 

سی کند)      شش موفق و نا موفق( را همزمان برر سیم بندی در دریافت بازخورد)بعد از کو (، حس 16همچنین دو تق
قبلی برنامه تعداد دریافت بازخورد آگاهی از نتیجه گروه ج ت شده سنتی با گروه خودکنترل،  اتدر تحقیق می شود 

یادداری مهارت حرکتی بین آزمودنی ها در گروه خودکنترل و ج ت شتتتده  ( بنابراین، ت اوت ها در11مشتتتابه بود)
ستتنتی را می توان به تصتتمیم برای درخواستتت آگاهی از نتیجه به جای تعداد مطلق بازخورد نستتبت داد  بر همین 

 تحقیقی را با هدف اثر یک گروه ج ت شده جدید)ج ت شده خودکنترل( که   (13) 2، پ ی ر و پاترسون هانسن اساس  
این  کرد، انجام دادند زمان نیاز به بازخورد آگاهی از نتیجه را با فرصتتت های محدود از مقادیر بازخورد، کنترل می

خواستتتت بازخورد دارای گروه تنها از لحاظ تعداد بازخورد با گروه خودکنترل ج ت شتتتده بود اما در عامل زمان در  
ج ت شده خودکنترل، خطاهای کمتری نسبت به گروه ج ت   شد که گروه  در این تحقیق پیش بینی می اختیار بود 

صمیم برای زمان             شتر به دلیل ت شناختی بی ساس فرایند  شد که این پیش بینی برا شته با سنتی در یادداری دا شده 
ست آگاهی از نتیجه بود  سبت به گروه خودکنترل  پیش بینی دیگر،  درخوا شده   بود زیرا عملکرد بهتر ن گروه ج ت 

شده بود و می بایست در  خودکنترل، د شناختی   ر تعداد بازخورد محدود  همراه با فرصت های   بیشتری  فرایند های 
نتایج این تحقیق نشان داد   درگیر شود   کمتر برای کنترل بازخورد به نسبت فرصت های نامحدود گروه خودکنترل  

سبت به گروه خودکنترل در    شده خودکنترل خطای کمتری ن سبت به گروه   آزمودنی هادر گروه ج ت  یادداری و ن
ضوع را مطرح کرد که        شتند  یافته های این تحقیق این مو سنتی در یادداری و انتقال دا شده   باید به جنبه ج ت 

توانند در تحقیق های آینده مزایای محققان می همچنین،توجه ویژه ای داشت و   خودکنترل شناختی بازخورد  های
بسنجند  عالوه براین، در این تحقیق یک مهارت خاص ورزشی مورد  ،ترل خودکنترلی را با گروه ج ت شده خودکن

در  آزمودنی های گروه ج ت شتتده خودکنترل بررستتی قرار نگرفته بود و باعث ایجاد این ستت وال می شتتود که آیا
به توانند یادگیری برابر و یا بهتر نستتبت ورزشتتی مانند مهارت پرتاب یکدستتتی، میبنیادی  یادگیری یک مهارت 

آزمودنی های گروه های خودکنترل و ج ت شده سنتی داشته باشند؟ تحقیق حاضر به دنبال آزمون این فرضیه بود 
سنتی می     شده  شده خود کنترل بهتر از گروه خود کنترل و ج ت  شد  بنابراین، که گروه ج ت  ضر به   با تحقیق حا

کنترل انجام شد به این دلیل که اثر بخشی   دلیل ضرورت سنجیدن اثر شرای  خود کنترلی با گروه ج ت شده خود    
(  همچنین بررسی دوباره گروه ج ت شده خودکنترل   13شرای  خودکنترلی با گروه ج ت شده سنتی نا کامل است)    

با توجه به    بود  به عنوان یک گروه ج ت شتتتده جدید در مطالعات خودکنترلی ضتتترورت دیگر تحقیق حاضتتتر           
شی می پژوهش، مرباین کاربردهای احتمالی  شرفت عملکرد   یان ورز توانند از نتایج چنین پژوهشی در پیش بینی پی

، بازخورد خودکنترل در صتتتورت وجود چنین تاثیری بین    و مند شتتتوند  ها در افراد بهره و بهبود یادگیری مهارت  
 

3. yoked with self-control 4. Hansen Pfeiffer, Patterson 
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ست بازخورد   عملکرد و  شناختی برای انتخاب زمان درخوا سعه این  ، میفعالیت  عوامل در توان راهکارهایی برای تو
 پیش گیرند تا بهترین اثرگذاری را روی یادگیری بهتر ورزشکاران داشته باشند 

 روش شناسی تحقیق

 شرکت کننده های  تحقیق
از  وی پسردانشج 45صورت نیمه تجربی بود  بهروش تحقیق بود   پس آزمون –پیش آزمون  حاضرتحقیق طرح 

ین تحقیق شرکت به صورت داوطلبانه در ا سال 24±5/3سنی میانگین بین دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی با 
و دارای عدم تجربه در مهارت پرتاب  راست دست ضالنی،ع-فاقد هرگونه بیماری عصبی تمام آزمودنی هاکردند  

  را تکمیل کردند آغاز روند تحقیق رضایت نامه شرکت در این تحقیق از شرکت کننده ها قبل ودند ب کیسه شنی
 ند شد میتقس ین ر 15 یشیگروه آزما 3به  یها به طور تصادف یآزمودن

 ابزار جمع آوری داده های تحقیق
 ( و همچنین ولف و همکاران2006) آزمون دقت پرتاب یکدستی که در پژوهشهای چیویاکوفسکی و همکاران -1 
گرمی(را با دست غیر برتر و 100) از آزمودنی ها خواسته شد که کیسه های شنی ( 21،20( است اده شده بود)2001)

متری آنها قرار داده شده بود، پرتاب  3از باال به طرف منطقه هدف)که روی زمین تعیین شده بود( که در فاصله 
نتیجه  هدف و شد آزمودنی ها نتوانندمتری جلوی منطقه هدف قرار داده شد که باعث میسانتی 150کنند  یک پرده 

شامل (22)1دفیلدلاو قسمتی 20 تمام آزمودنی ها دست راست بود و براساس معیارت برتر پرتاب خود را ببینند  دس
نقاشی ، جارو برقیکار با گرفتن راکت تنیس ، مسواک زدن، پرتاب کردن، برای نوشتن،  ترجیحیاست اده از دست 

متر فاصله داشت(  3هدف   آزمودنی ها پشت خ  شروع)که تا نزدیکترین نقطه مشخص شدکردن، کار با چاغو و     
ایستادند و کیسه را به سمت هدف مشتمل بر دایره متحدالمرکز پرتاب کردند  دایره های هم مرکز به ترتیب به قطر 

سانتیمتر از مرکز هدف حول آن امتداد داشت  چنانچه کیسه شنی پس از پرتاب در مرکز هدف  100تا 10،20،30
آمد، به ترتیب براساس فاصله از مرکز نی در یکی از مناطق فرود میامتیاز و اگر کیسه ش 100آمد،فرود می

آزمودنی ها، چنانچه کیسه  2گرفت  همچنین برای محاسبه خطای شعاعیامتیاز تعلق می 10و الی  70،80،90هدف
آمد، خطای شعاعی ص ر بود و اگر کیسه شنی در یکی از مناطق فرود شنی پس از پرتاب در مرکز هدف فرود می

شد  نمره به خطای شعاعی آزمودنی ها افزوده می 10و الی  1،2،3 آمد، به ترتیب براساس فاصله از مرکز هدفیم
گرفت نمره خطای شعاعی تعلق می11گرفت، به آزمودنی چنانچه کیسه شنی در بیرون از منطقه وسی  دایره قرار می

عالوه  آمد ز منطقه باالتری برای آن فراهم میگرفت امکان کسب امتیاو اگر محل فرود کیسه روی خ  قرار می
به  50به عنوان کوشش موفق و امتیاز کمتر از  50براین، برای محاسبه کوششهای موفق و ضعیف، امتیاز بیشتر از 

، بهترین عملکرد را شعاعیکمترین خطای قابل ذکر است که، بیشترین امتیاز و عنوان کوشش ضعیف تعیین شد  
هدف ، امتیاز  سمتبه  کیسه شنیپس از پرتاب ( آزمودنی ها، RE) برای محاسبه خطای شعاعی ( 3)دهدنشان می

و نقطه مختصات  xشد  به این صورت که نقطه مختصات در محور افقی با حرف  میثبت  yو  xآن به صورت 
ت در فرمول مشخص می شد  سپس امتیاز های بدست آمده از این دو مختصا yبرخورد در محور عمودی به صورت 

  ( 1،2د)مو مقدار خطای شعاعی هر پرتاب به دست می آ دزیر قرار داده می ش
RE=√x2+y2 

 
 

1. Oldfield 2. Radial error  
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 روش اجرا
(گروه خودکنترل : این گروه تعداد و زمان دریافت بازخورد 1ن ری تقسیم شدند: 15گروه آزمایشی  3آزمودنی ها به 

گروه در زمان و تعداد بازخورد با گروه خودکنترل، ج ت (ج ت شده سنتی: آزمودنی های این 2کرد را خود تعیین می
بود اما در  منطبق شدهبا گروه خودکنترل  دریافتی ( ج ت شده خودکنترل: این گروه در تعداد بازخورد3شده بودند 

بدین معنا برنامه دریافت   کردزمان دریافت بازخورد دارای کنترل بود و خود زمان دریافت بازخورد را کنترل می
کرد البته با تعداد محدود و برابر با بازخورد فردی شده بود و هر کس براساس درخواست خود بازخورد دریافت می

(  بعد از آموزش اولیه درباره روش اجرا ، آشنایی با کیسه شنی، زمین آزمون و اطالعات مربوط 11گروه خودکنترل)
آزمودنی ها تذکر داده شد که بر اجرای صحیح شکل حرکت تمرکز کنند  قبل از آغاز به چگونگی اجرای پرتاب، به 

کوششی و بدون بازخورد آگاهی از نتیجه و مشاهده 20تمرین، پیش آزمون توس  آزمودنی ها که شامل یک بلوک 
 3و هر جلسه جلسه  3کوشش مرحله اکتساب را در  180هدف بود، اجرا شد  گروه های آزمایشی هر کدام جداگانه 

جلسه سوم مرحله اکتساب به عنوان آزمون اکتساب در  کوششی )به صورت یک روز در میان( اجرا کردند  20بلوک
در مرحله اکتساب، همه شرکت کنندگان از دیدن منطقه هدف به وسیله پرده ای که جلوی   (23،24)ن ر گرفته شد

به هنگام دریافت آموزش نحوه ی اجرا به آنها اجازه داده شدند، اگرچه منطقه هدف آویزان شده بود بازداشته می
شد تا به مشاهده هدف بپردازند  منطقه هدف به چهار قسمت رب  دایره ای تقسیم شد)دو نیم دایره باال و پایین می

که هر کدام شامل دو بخش چپ و راست بود(و برای آگاهی دادن از امتیاز کسب شده و محل فرود کیسه شنی 
داد که شد  برای مثال آزمایشگر به شرکت کننده اطالع میه مرکز هدف، به آزمودنی ها بازخورد ارائه مینسبت ب

و در جهت چپ یا راست و باال و یا پایین نسبت به مرکز دایره قرار دارد  اگر فرود کیسه در منطقه  60امتیاز پرتابش 
امتیازی است و در مرکز هدف فرود آمده است   100ن فهمیدند که پرتابشاامتیازی بود، شرکت کنند گان می 100

توانند بازخوردی درباره آگاهی از نتیجه دقت به شرکت کنندگان گروه خودکنترل اطالع داده شد که آنها نمی
کوشش  60پرتابشان دریافت کنند، مگر اینکه آن را درخواست کنند  بعد از اینکه هر آزمودنی در گروه خودکنترل 

کرد، یک آزمودنی در گروه ج ت شده تکلیف مشابهی را اجرا و مطابق با برنامه بازخورد هر جلسه اجرا میخود را در 
شد  سپس آزمودنی ها در گروه ج ت شده خودکنترل درخواست شده توس  یار خود کنترلیش به او بازخورد ارائه می

وشش های تمرینی براساس بازخوردهای پرداختند، در ضمن به این گروه قبل از اجرای کبه اجرای مهارت می
توانند دریافت کنند اما در زمان دریافت شد که چه مقدار بازخورد میدرخواست شده توس  گروه خودکنترل، گ ته می

بار درخواست بازخورد کرده بود به آزمودنی ج ت شده  10آن کنترل دارند  مثال اگر یک آزمودنی از گروه خودکنترل 
تواند دریافت بازخورد را می 10شد که فق  شده خودکنترل، قبل از انجام بلوک تمرینی گ ته میاش در گروه ج ت 

تواند کنترل کند  عملکرد همه آزمودنی ها در تمام کوشش ها اندازه گیری و به کند ولی زمان دریافت آن را می
کوشش مانند مرحله  20ی را که شامل ساعت بعد از پایان مرحله اکتساب، آزمودنی ها آزمون یاددار 24ثبت رسید  

دقیقه بعد از آزمون یادداری،  5اکتساب و بدون دریافت هیچ گونه بازخوردی از نتیجه بود، اجرا کردند  همچنین 
  متری انجام شد  4آزمون انتقال از فاصله 

 روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل داده های  ویلک بررسی شد -داده ها در تمام گروه ها از طریق آزمون شاپیرو همگنیتوزی  
مرکب اکتساب(، آزمون های یادداری و انتقال از تحلیل واریانس آزمون مرحله تمرین)پیش آزمون،  و خطاهایامتیاز 
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  عالوه است اده شد(≥05/0p)در سطح معنی داری از آزمون تعقیبی بن رونی همچنین ،جلسات آزمون( 4) × گروه( 3)
از  نا موفقبراین، برای بررسی مقایسه درصدهای دریافت بازخورد در کوشش های موفق به نسبت کوشش های 

و  برای انجام کلیه محاسبات آماری spss16است اده شد  نرم افزار آزمون اکتساب مستقل برای داده های tآزمون 
 به کار گرفته شد   برای رسم نمودارها 2010 نرم افزار اکسل نسخه

 یافته های تحقیق
نشان می دهد، هر سه گروه در مورد بررسی در آزمون های اکتساب، یادداری و انتقال  1همانطور که  جدول 

دیگر، صرف ن ر از شیوه تمرینی، هر سه گروه ج ت شده خودکنترل، خودکنترل و  پیشرفت داشته اند  به عبارت
 ه سنتی، پیشرفت قابل توجهی را در آزمون های اکتساب، یادداری و انتقال نشان دادند  ج ت شد

. میانگین و انحراف معیار خطای شعاعی پرتاب کیسه شنی تو سط آزمودنی ها در 1جدول

 مراحل  مختلف پژوهش

 پیش آزمون آزمون اکتساب آزمون یادداری آزمون انتقال
 مراحل آزمون                 

 گروه های آزمایشی

2/47± 063/0  2/46± 085/0  2/34± 077/0  3/2± 082/0  ج ت شده خودکنترل 

2/78± 11/0  2/89± 15/0  2/65± 074/0  3/4± 082/0  خودکنترل 

3/28± 091/0  3/3± 16/0  2/78± 22/0  ج ت شده سنتی 3/3±0.78 

( به صورت p=234/0انتقال)( و p=164/0(، یادداری)p=168/0(، اکتساب)p=953/0)توزی  نمرات پیش آزمون     
برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای پارامتریک  بودبا توجه به اینکه توزی  داده ها نرمال   بود و همگن طبیعی

(  =001/0pنتایج آزمون تحلیل واریانس مرکب نشان داد که اثر اصلی جلسات آزمون معنی دار است) است اده شد 
مهارت منجر به بهبود عملکرد و افزایش امتیاز در تمام گروه ها شده بود  عالوه براین، به عبارت دیگر، اثر تمرین 

اثر مت اوتی گذاشت و گروه ها   بنابراین، نوع مداخله بر عملکرد (=001/0pباشد)اثر اصلی گروه نیز معنی دار می
(  بنابراین، می =001/0pنی دار بود)همچنین، اثر تعاملی بین جلسات آزمون و گروه نیز مع  پیشرفت مت اوتی داشتند

 توان بیان کرد که تعامل جلسات و همچنین نوع مداخله بر عملکرد اثر گذار بود  

 )امتیاز(. نتایج تحلیل واریانس مرکب در مورد جلسات آزمون و گروه ها2جدول

مجذور 
 اتا

P F 
میانگین 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

جم  
 مجذورات

 منب  تغییرات

 جلسات آزمون 069/31 3 35/10 348/145 001/0 942/0

 گروه 484/28 2 242/14 073/166 001/0 949/0

 جلسات آزمون*گروه 256/10 6 709/1 93/26 001/0 750/0

 

گروه در مرحله تمرین پیشرفت  3الزم به ذکر است، بررسی آماره های توصی ی مراحل آزمون نشان داد که      
گروه  3این  امتیاز  مقایسه میانگین P)≤01/0و اثر مداخله تمرینی بر نتایج این مرحله مثبت بوده است) اندداشته
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ی تمرینی با توجه به نوع مداخله طی جلسات تمرین پیشرفت مت اوتی هاگروهدهد که یم( نشان 1شکل و  2)جدول 
، اکتسابدر آزمون  ج ت شده سنتیدر مقایسه با گروه  گروه خودکنترلو  ج ت شده خودکنترل، اما گروه اندکرده

  اندداشتهعملکرد بهتری را  تقالناو همچنین آزمون  ادداریآزمون ی

 
 ((≥001/0p(؛ **سطح معنی داری)≥05/0p)*سطح معنی داری)

آزمودنی ها در مراحل مختلف  آزمون های  امتیاز پرتاب . میانگین و انحراف معیار1شکل 

 اکتساب، یادداری و انتقال

 ج ت شده خودکنترلنشان داد که گروه  کیسه شنیپرتاب  امتیازنتایج آزمون تعقیبی بن رونی جهت مقایسه نتایج 
با اختالف  P)=001/0)خودکنترلبیشترین پیشرفت را در جلسات مختلف آزمون ها داشته است و به نسبت گروه 

می  امتیاز بیشتریدارای ت اوت و  191/1با اختالف میانگین  P)=001/0و به نسبت گروه کنترل) 530/0میانگین 
 P)=001/0)ج ت شده سنتیقرار دارد که مقدار اختالف میانگین آن با گروه  خودکنترلباشد  در این بین نیز گروه 

بهترین عملکرد را نسبت به گروه های دیگر  ده خودکنترلشج ت می باشد  بنابراین، گروه تمرین  661/0برابر با 
قرار دارد  آزمون تعقیبی بن رونی در رابطه با مراحل مختلف آزمون ها نشان  خودکنترلداشته است و بعد از آن گروه 

  در ضمن بیشترین اختالف P)=001/0پیشرفت داشته اند)گروه از پیش آزمون تا مراحل آزمون ها  3داد که هر 
در مرتبه بعدی بین پیش آزمون  P)=001/0؛241/1حاصل شد)اختالف میانگین= اکتساببین پیش آزمون و آزمون 

)اختالف  انتقالو در نهایت بین پیش آزمون و آزمون  P)=001/0؛213/1)اختالف میانگین=یادداری و
 بود    P)=001/0؛022/1میانگین=

نشان داد که اثر اصلی گروه  شنی پرتاب کیسهدر رابطه با خطای شعاعی نتایج آزمون تحلیل واریانس مرکب      
(  بنابراین، نوع مداخله بر اجرای پرتاب دارت اثر مت اوتی گذاشت و گروه ها پیشرفت =001/0pباشد)معنی دار می

(  به عبارت =001/0pاثر اصلی جلسات آزمون نیز معنی دار بود)عالوه براین، (  2و شکل  3)جدول مت اوتی داشتند
دیگر، اثر تمرین مهارت منجر به بهبود عملکرد و کاهش خطا در تمام گروه ها شده بود  همچنین، اثر تعاملی بین 
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نوع (  بنابراین، می توان بیان کرد که تعامل جلسات و همچنین =001/0pجلسات آزمون و گروه نیز معنی دار بود)
 مداخله بر عملکرد اثر گذار بود  

  )خطای شعاعی(. نتایج تحلیل واریانس مرکب در مورد گروه ها و جلسات آزمون3جدول

مجذور 
 اتا

P F 
میانگین 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

جم  
 مجذورات

 منب  تغییرات

 گروه 309/4 2 154/2 902/174 001/0 951/0

 جلسات آزمون 315/9 3 105/3 010/162 001/0 947/0

 گروه *جلسات آزمون 102/2 6 350/0 822/34 001/0 795/0

گروه در مرحله تمرین پیشرفت  3الزم به ذکر است، بررسی آماره های توصی ی مراحل آزمون نشان داد که      
  مقایسه میانگین خطای شعاعی این P)≤01/0و اثر مداخله تمرینی بر نتایج این مرحله مثبت بوده است) اندداشته

، اندکردهی تمرینی با توجه به نوع مداخله طی جلسات تمرین پیشرفت مت اوتی هاگروهدهد که یمگروه نشان  3
اما گروه ج ت شده خودکنترل و خودکنترل در مقایسه با گروه ج ت شده سنتی در آزمون اکتساب، آزمون یادداری 

  اندداشتهکرد بهتری را و همچنین آزمون انتقال عمل

 
 ((≥001/0p(؛ **سطح معنی داری)≥05/0p)*سطح معنی داری)

آزمودنی ها در مراحل مختلف  آزمون  خطای شعاعی پرتاب . میانگین و انحراف معیار2شکل 

 های اکتساب، یادداری و انتقال
گروه ج ت شده خودکنترل بیشترین نتایج آزمون تعقیبی بن رونی جهت مقایسه نتایج خطای شعاعی نشان داد که 

با اختالف میانگین  P)=001/0پیشرفت را در جلسات مختلف آزمون ها داشته است و به نسبت گروه خودکنترل)
دارای ت اوت و خطای شعاعی  -463/0با اختالف میانگین  P)=001/0و به نسبت گروه ج ت شده سنتی) -257/0
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 P)=001/0دکنترل قرار دارد که مقدار اختالف میانگین آن با گروه کنترل)کمتری می باشد  در این بین نیز گروه خو
می باشد  بنابراین، گروه ج ت شده خودکنترل بهترین عملکرد را نسبت به گروه های دیگر داشته  -207/0برابر با 

زمون ها نشان داد است و بعد از آن گروه خودکنترل قرار دارد  آزمون تعقیبی بن رونی در رابطه با مراحل مختلف آ
  در ضمن بیشترین اختالف بین P)=001/0گروه از پیش آزمون تا مراحل آزمون ها پیشرفت داشته اند) 3که هر 

در مرتبه بعدی بین پیش آزمون و   P)=001/0؛767/0پیش آزمون و آزمون اکتساب حاصل شد)اختالف میانگین=
ت بین پیش آزمون و آزمون انتقال )اختالف و در نهای P)=001/0؛518/0یادداری )اختالف میانگین=

 بود    P)=001/0؛503/0میانگین=

 بحث و نتیجه گیری
هدف تحقیق حاضر بررسی اثر یک شرای  ج ت شده جدید)ج ت شده خودکنترل( بر یادگیری دقت مهارت پرتاب 

بازخوردهای گروه یک دستی بود که فرصتی برای فردی سازی برنامه دریافت آگاهی از نتیجه براساس تعداد 
(، آزمودنی ها به اجرای تکلیف پرتاب مهارت یکدستی پرداختند  21،20داد  مانند تحقیقات قبلی)خودکنترل به فرد می

باشد، یافته های این پژوهش در آزمون اکتساب نشان داد که اثر اصلی جلسات تمرین از ن ر آماری معنا دار می
جلسات تمرین پیشرفت معنی داری در مقایسه با پیش آزمون داشتند   بدین معنی که گروه های مختلف در طول

(  1،2این نتیجه تأیید دیگری بر ن ریه های موجود در زمینه نقش و اثر تمرین بر یادگیری مهارت های حرکتی است)
گروه های ت اوت بین گروه ها در آزمون اکتساب از ن ر آماری معنی دار بود و گروه ج ت شده خودکنترل بهتر از 

خودکنترل و ج ت شده سنتی بود  اما بین گروه خودکنترل و ج ت شده سنتی ت اوت معنی دار نبود  نتایج آزمون 
های یادداری و انتقال برتری گروه ج ت شده خودکنترل را در یادگیری مهارت پرتاب یکدستی نشان داد، بدین 

خورد ج ت شده خودکنترل بهتر از گروه های خودکنترل و معنی که براساس آزمون تعقیبی بون رونی افراد گروه باز
ج ت شده سنتی عمل کردند و همچنین گروه خودکنترل بهتر از گروه ج ت شده سنتی بود  نتایج حاصل بیان گر 
نقش مهم و اساسی بازخورد خودکنترل در یادگیری مهارت های حرکتی است  این نتایج با نتایج پژوهش های 

(،چیویاکوفسکی و 2005، 2002( و ولف و همکاران)2002(، چن و همکاران)1995)جانل،کیم و سینگر
( و بسیاری از تحقیقات دیگر که معتقد به نقش سازنده و مثبت بازخورد خود کنترلی در یادگیری 2006همکاران)

تحقیقات و  توان به  در توجیه نتایج تحقیق حاضر در مرحله اکتساب می(6،7،8،9،10،13)هستند، همخوانی دارد
( اشاره کرد که توجیه و ت سیر عملکرد بهتر گروه خودکنترلی را مربوط 2000( و استراکا)1990پژوهشهای زیمرمن)

دارند که امکان دارد این فرایندها )شناختی و انگیزشی( در دانند و چنین اظهار میبه دو بعد شناختی و انگیزشی می
داشته باشند و برای توضیح آثار خودکنترلی یک رابطه معکوس را بین برتری متغیر خودکنترلی در یادگیری نقش 

فرایند های شناختی و انگیزشی نشان دادند  به عبارت دیگر، در تمرین و اکتساب مهارت، آزمودنی های خودکنترل 
را در برخی  از انگیزش بیشتری برخوردارند  آنها در مورد هدف گزینی خود مختارند و خودشان تعداد دریافت بازخورد

کنند، احساس استقالل و خودکارآمدی بیشتری دارند و به همین دالیل آنها دارای انگیزش از شرای  مشخص می
از دیدگاه شناختی، خودکنترلی به معنای فشار  اما کنند درونی باالتری هستند و در امر یادگیری تالش بیشتری می

از تکلیف و قابلیت هایشان باید در مورد یادگیری خود تصمیم بگیرند  نای آگاهیمببیشتر به یادگیرنده است  آنها بر 
و مشخص سازند که چه مقدار از ارائه بازخورد را انتخاب کنند؟ در چه مدتی و به چه اندازه دشواری اجرای تکلیف 

بنابراین، آثار متضاد فرایندهای شناختی و  دهند؟ در چه زمان و چگونه باید بازخورد درخواست کنند؟را تغییر می



198   97زشي و رفتار حركتي/ سال چهاردهم/ شماره بیست و هفتم/ بهار و تابستان نامة مديريت ورپژوهش 

انگیزشی در مرحله اکتساب بر روی آزمودنی های خودکنترل منجر به عملکرد مشابه با آزمودنی های گروه ج ت 
توان این رابطه معکوس را از بین برد)به (، اما با ایجاد شرای  ج ت شده خودکنترل می25،18شود)شده سنتی می

توان از طریق فرایندهای حاضر در آزمون اکتساب( و این دو فرایند شناختی و انگیزشی را میمانند نتیجه پژوهش 
شناختی بیشتر آزمودنی ها در فردی سازی برنامه دریافت آگاهی از نتیجه های محدود)ایجاد شرای  خودمختاری(، 

، با هم همراه کرد  در توجیه (13شود)که منجر به افزایش انگیزه آنها برای کاهش خطای پرتاب های نادرست می
توان بیان کرد که فرایندهای شناختی بیشتر آزمودنی ها در گروه ج ت شده خودکنترل در فردی سازی این نتایج می

برنامه دریافت آگاهی از نتیجه به عنوان یک زمینه از محدود کردن آگاهی از نتیجه منجر به افزایش انگیزه آنها 
شود  عالوه براین، ی نادرست و کاهش تغییر پذیری در پرتاب ها)خطای شعاعی( میبرای کاهش خطای پرتاب ها

مهیا کردن فرصت های محدود بازخورد به نسبت فرصت های نا محدود منجر به افزایش فرایندهای شناختی گروه 
 ( 13شود)ج ت شده خود کنترل برای یادگیری بهتر مهارت می

توان بیان کرد که ج ت کردن گروه با تعداد بازخورد درخواست یادداری و انتقال میدر بررسی نتایج آزمون های      
شده توس  گروه خودکنترل، منجر به افزایش فرایند شناختی گروه ج ت شده خودکنترل شده و باعث به کار گیری 

راین، بر اساس داده های گردد که از مقادیر بازخورد بیشترین است اده را کند  عالوه براهبردی توس  این گروه می
درصدهای دریافت بازخورد در کوشش های موفق به نسبت  توصی ی در مرحله اکتساب و همچنین نتایج مقایسه

دریافت بازخورد از صحت  های خود کنترل و ج ت شده خودکنترل برآزمودنی کوشش های ضعیف،
(، 12کردند)ت آگاهی از نتیجه تاکید میاجرایشان)کوشش های موفق( به عنوان اطالعات اساسی برای درخواس

درحالی که گروه ج ت شده سنتی بازخورد را به ترتیب عملکردش)مطابق با زمان دریافت بازخورد توس  گروه 
کرد  این ایده موافق با شواهد رفتاری اخیر یک برتری را خودکنترل( و نه موفق و یا ضعیف بودن اجرا، دریافت می

ای دریافت بازخورد بعد از تالش های موفق در مقایسه با دریافت بازخورد بعد از کوشش های بوسیله آزمودنی ها بر
(  این تمایل به دریافت بازخورد بعد از کوششهای موفق منجر به افزایش انگیزه برای 12،26،27، 8با خطا نشان داد)

افزایش انگیزه به دلیل حس آزادی عمل در گروه  همچنین،شد  پرتابهای صحیح و عملکرد بهتر، در این گروه ها 
با ن ریه های  همراستایافته  اینج ت شده سنتی بود  گروه های خودکنترلی دلیل برتری این گروه ها نسبت به 

تعداد فرصت های محدود دریافت آگاهی از نتیجه  عالوه براین،    بودخودمختاری، یادگیری اجتماعی و خودتن یمی 
ه خودکنترل در ترکیب با ترجیح دریافت بازخورد بعد از کوشش های خوب) اختیار داشتن در زمان گروه ج ت شد

کنند، گروهی باشند دریافت بازخورد( ممکن است باعث شود که آزمودنی هایی که حرکات را با خطای کم اجرا می
در فرایندهایی که نیازمند  ،ه خودکنترلهای گروه ج ت شدبرند  براساس این راهبرد، آزمودنیکه بیشترین مزایا را می

گروه افزایش چشمگیری  این در 1خطا-و مکانیزم اصالح بیشتر درگیر می شونداصالح یک حرکت خطا است، 
توان گ ت گروه ج ت شده خودکنترل، عالوه بر راهبردهای شناختی از راهبردهای (  بنابراین، می28) خواهد داشت

شود که بیشتر از راهبردهای کند که منجر به یادگیری بیشتر به نسبت گروه خودکنترلی میفراشناختی نیز است اده می
از  2کند که تحقیق های بعدی به درک راهبردهای فرا شناختیاین نتایج پیشنهاد میکند  انگیزشی است اده می

نتیجه آزمودنی ها در شرای  براساس فردی سازی برنامه آگاهی از و همچنین  (29) 3یرفراشناخت ب طریق مقیاس
و چگونه و تا این پرسش اساسی که فرد درباره دانستن چه می داند،   ج ت شده خودکنترل و خودکنترل توجه کنند

 

1. error- detection mechanism 

2. meta-cognitive 

3. Beer 
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ازعوامل مؤثر بر فراشناخت که در روان شناسی یادگیری، فراشناخت نامیده می شود   استچه حد می داند م هومی 
 چگونگی از گیرد،آگاهی می یاد چگونه فرد اینکه از آگاهی عنوان به فراشناخت  (30)یادگیری وعملکرد حرکتی است

 تکلیف یک در شناختی فرایندهای درباره قضاوت توانایی هدف، یک به رسیدن برای موجود اطالعات از است اده
 حین در خود پیشرفت ارزیابی دهد، قرار است اده مورد هدفهای چه برای را  راهبردهای چه اینکه از آگاهی ، خاص

به طور معمول  به شناسایی الگوی فرایندهای فراشناختی  عاملی  چنین (31)ندا کرده تعریف ، عملکرد اتمام از بعد و
عالوه براین،  از این دست می باشد  تکلیف و آمدن بر فائقیا  ، وس له، تصمیم گیریمی پردازد که متمرکز بر حل م

بطه آن با تصمیم گیری مورد بررسی قرار گرفته شده است و تحقیقات کمی در درتحقیقات قبلی فراشناخت و را
توضیح اینکه توجه به افکار شخص می تواند در دستیابی به هدف و ایجاد درک بهتری از فرایند تصمیم گیری 

خودکنترلی (؛ لذا پیشنهاد می شود در تحقیقات آینده به بررسی فراشناخت در گروه های 27-25کمک کند وجود دارد)
  پرداخته شود
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