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  چكيده

رد بر اجرا و يادگيري مهارت پرتاب هاي مختلف نمايش ويديوئي و نوع بازخو هدف از پژوهش حاضر، تعيين تأثير تعاملي شيوه
گروه بازخورد خودكنترل، آزمونگر كنترل و جفت شده قرار گرفتند كه يكي از دو  6آزمودني به صورت تصادفي در  90. دارت بود

تراحت، هاي اس سه گروهي كه الگوي ماهر را مشاهده كردند، ابتدا و در فاصله. كردند الگوي ماهر يا الگوي از خود را دريافت مي
هاي مشاهدة الگوي از خود، اجراي خود را  كه گروه اجراي پرتاب يكي از اعضاي تيم ملي پرتاب دارت را مالحظه كردند، درحالي

هاي جفت شده، در كوشش هايي  كردند، گروه هاي خودكنترل، در حين اجرا از آزمونگر درخواست بازخورد مي گروه. مشاهده كردند
هاي آزمونگر كنترل به صالحديد آزمونگر  كردند  و گروه است بازخورد كرده بودند، بازخورد دريافت ميكه گروه خودكنترل در خو

. ساعت پس از آخرين جلسة تمرين برگزار شد 48روز انجام گرفت و آزمون يادداري و انتقال،  6تمرين طي . گرفتند بازخورد مي
حليل واريانس با اندازه گيري هاي مكرر، تحليل واريانس دوطرفه و آزمون روش تحقيق نيمه تجربي بود و براي تحليل داده ها از ت

نتايج نشان داد پيشرفت از مرحلة پيش آزمون به مراحل اكتساب، يادداري و انتقال در . هاي تعقيبي توكي و بونفروني استفاده شد
از . وي از خود در هيچ يك از مراحل وجود نداشتفارغ از نقش بازخورد، تفاوتي بين الگوي ماهر و الگ. هر شش گروه رخ داده است

شت، ولي در يادداري و انتقال بازخورد خود اطرفي بازخورد آزمونگر كنترل در اكتساب سودمندي بيشتر از دو نوع بازخورد ديگر د
گوي از خود را مشاهده تحليل بيشتر نتايج نشان داد افرادي كه بازخوردي خودكنترل دريافت كردند، زماني كه ال. كنترل بهتر بود

بازخورد خودكنترل را مي  –برتري گروه الگوي از خود . كرده بودند، يادگيري بيشتري در آنها نسبت به گروه هاي ديگر رخ داد
  . توان به تأثير فرايندهاي انگيزشي حاصل از اين تعامل و نيز همخواني بيشتر اين نوع بازخورد با نياز آزمودني ها نسبت داد

  

  هاي كليديواژه

  .الگوي ماهر، الگوي از خود، بازخورد خودكنترل، بازخورد جفت شده، بازخورد آزمونگر كنترل
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  مقدمه
  هاي مهم معلمان تربيت بدني  و مربيان، كمك به يادگيرندگان مبتدي در اكتساب  يكي از مسئوليت

يادگيري حركتي انسان، شناسايي از اين رو همواره يكي از اهداف مهم تحقيقات در . هاي حركتي است مهارت
دانشمندان با دستكاري ). 12(شرايط تمريني است كه يادگيري مهارت حركتي را به حد بهينه مي رساند 

متغيرهاي مختلف به بررسي اين موضوع پرداخته اند كه چگونه مي توان يادگيري يك مهارت حركتي را به 
  . بهترين نحو ممكن بهبود بخشيد

يكي از . ن به اين هدف، محققان به بررسي اطالعات افزوده قبل و بعد از اجرا مي پردازنددر راستاي رسيد
 1به نظر باندورا. عواملي كه قبل از اجرا ارئه م شود، ارائة الگو و يكي از عوامل مهم پس از اجرا، ارائة بازخورد است

از تكليف مشاهده شده ايجاد كند، سپس هر  سازد تا يك بازنمايي مشاهدة اجراي الگو، بيننده را قادر مي) 1986(
ريزي پاسخ مورد نياز استفاده  را اجرا كرده و از آن بازنمايي براي انتخاب و برنامهزمان كه الزم باشد، آن تكليف 

براي شناسايي و تصحيح خطاها طي تمرين بدني عمل مي  بازنمايي همچنين به عنوان مرجع استانداردي. كند
اند و اين  قرن بيستم دانشمندان يادگيري از مشاهده به عنوان اساس تحقيقات استفاده كردهاز آغاز ). 8(كند

). 28(هاي بدني مورد قبول واقع شده است  شي و فعاليتزهاي ور روش به طور وسيع و مؤثري در اكتساب مهارت
از مهارت، قبل از اجراي كند تا ادراك بهتري را  بر اساس نظرية بوم شناختي، مدلسازي به يادگيرنده كمك مي

  ). 34(واقعي به دست آورد و سپس تصوير را به فرمان حركتي تبديل كند 

به اجراي بهتر در شنا نسبت به ) خودالگودهي(نشان دادند كه مشاهدة خود ) 1999( 2استارك و مك كاال
  تر از مشاهدة  بينانه دهد تا خودش را واقع شود و به ورزشكار اجازه مي مشاهدة شخص ديگر منجر مي

، استفاده از مدل ماهر را )1997( 3از طرفي برخي مانند مك كاال و مير). 38(اجراي ديگران ارزيابي كند 
كنند كه مدل در حال  اظهار مي) 2001( 4اند، درحالي كه ديگران، از جمله هبرت و الندين پيشنهاد داده

پيشنهاد كرده اند كه درك يادگيرنده ) 2001( 5و ويس و مك كاال) 1986(باندورا ). 24، 30(يادگيري بهتر است 
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يادگيرنده ممكن است بعد از . اش با مدل ممكن است توجيه كنندة تأثير مدلسازي روي اجرا باشد همانندياز 
  ). 8، 31(مشاهدة يك مدل مشابه نسبت به مدل نامشابه اجراي بهتري داشته باشد 

دهد، متغيري كه بر  ، نشان مي)1994( 2و بلندترين، پرتو و الين) 1997(1نتايج تحقيقات رايت، الي و كدي
اي نيز اثرگذار است، بازخورد افزودة پاياني  بر يادگيري مشاهدهيادگيري از طريق تمرين بدني و به طور مشابهي  

، )2000(5، دسي و رايان)1998( 4، ولف و تول)1995( 3براساس تحقيقات جنل و همكاران). 13، 43(است 
. ، نقش بازخورد در يادگيري حركتي به خوبي حمايت شده است)2004( 7و بوند) 2002( 6ريكاوسكي و ولفچي

هاي مختلف ارائة بازخورد را نشان دادند كه در بين آنها بازخورد خودكنترلي  اين تحقيقات اثربخشي شيوه. است
ش آن در تعامل با يادگيري ، اما نق)14، 15، 19، 44، 27(امتيازات بيشتري را به خوداختصاص داده است 

با توجه به اينكه فرايندهاي شناختي مشابه طي مشاهده و تمرين بدني . اي هنوز به بررسي نياز دارد مشاهده
اي تأثير بسزايي داشته  تواند در اثربخشي يادگيري مشاهده مشاركت دارند، ارئة بازخورد همراه با مشاهدة الگو مي

از طرفي، بازخوردي كه اطالعات دربارة اجراي الگو . يري بهتر و پايدارتري باشيمباشد و از اين طريق شاهد يادگ
  ). 5(اي دارد  كند، نقش مهمي در فرايندهاي يادگيري مشاهده براي مشاهده كننده فراهم مي

نشان دادند كه مشاهده به ) 2003( 9و هاجز، چاو و فرانكز) 1999( 8در اين راستا بينگام، اشميت و زال
يي براي يادگيري و ايجاد الگوهاي حركتي پيچيده كافي نيست، مگر اينكه بازخورد افزوده نيز فراهم شود تنها

از شيوة ارائة بازخورد ) 2004، 2005(ندين هاي اخير محققاني مثل بدتز و بال ، بر اين اساس در سال)11، 25(
نتايج تحقيقات اخير مثل ). 4، 5(اند  كرده اي استفاده اي و كاهش نسبي بازخورد طي انجام تمرين مشاهده دامنه

دهد تعامل مشاهده و بازخورد هم به شكل دادن و هم به پااليش حركت  نشان مي) 2004( 10زويليامز و هاج
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بايد انجام دهد و كند كه چه كاري را  كند، زيرا از طريق مشاهدة الگو، يادگيرنده درك مي جديد كمك مي
دهد و زماني كه بازخورد به آزمودني ارائه ميشود، بازخورد مربوط با  مي براساس آن يك مرجع تصحيح شكل

  گيرد و قابليت شناسايي خطا رشد  شود و به تدريج پااليش در مهارت صورت مي مرجع تحصيح مقايسه مي
در تحقيقات محدودي آزمودني ضمن مشاهدة الگو، بازخورد دريافت كرده است، در اين تحقيقات ). 40(يابد  مي

تحقيقي  از آنجا كه تا كنون). 4، 5(اي استفاده شده است  تنها از شيوة كاهش فراواني بازخورد و بازخورد دامنه
از شيوة بازخورد خودكنترلي نيز بهره مند شود صورت ) به ويژه الگوي از خود(كه يادگيرنده ضمن مشاهدة الگو 

تركيب شيوه هاي مختلف ارائة بازخورد و الگودهي  نگرفته است، محقق به دنبال پاسخ به اين پرسش است كه آيا
مي توان گفت كه تعامل  مي تواند يادگيري را بهبود بخشد؟ به عبارت ديگر آيا با توجه به مزاياي خودتنظيمي

موجب برتري اين گروه ها ) ماهر و الگوي از خود(بازخورد خودكنترلي و سطوح مختلف يادگيري مشاهده اي 
ها در يادگيري مهارت پرتاب دارت مي شود يا خير؟ از طرف ديگر، از آنجا كه آزمودني هاي  نسبت به ديگر گروه

اين تحقيق افراد مبتدي بودند، مشاهدة الگوي از خود، نوع خاصي از مدل مبتدي است كه شايد از لحاظ 
ي از خود نسبت به بار كه آيا بار انگيزشي احتمالي مدل الگو سؤال ديگر اين است . انگيزشي با آن متفاوت باشد

  اطالعاتي مدل ماهر، در تعامل با بازخورد مي تواند موجب يادگيري بيشتري شود؟

 

  روش تحقيق

اطالعات مورد . روش اين پژوهش نيمه تجربي بوده و داراي طرح هاي بين آزمودني و درون آزمودني است
آزمون يادداري و آزمون انتقال جمع آوري  نياز طرح در چند مرحله با استفاده از پيش آزمون، آزمون اكتساب،

سال  19- 26جامعة آماري تحقيق تمامي دانشجويان پسر غيرورزشكار كوي دانشگاه تهران با دامنة سني . شد
نفر از اين دانشجويان بودند كه به صورت داوطلبانه در تحقيق شركت كرده بودند و هيچ  90نمونة آماري . بود

گروه هاي تحقيق . نفره قرار گرفتند 15گروه  9ارت نداشتند و به صورت تصادفي در گونه تجربه اي در مهارت د
، گروه مشاهدة الگوي ماهر به همراه )A(گروه مشاهدة الگوي ماهر به همراه بازخورد خودكنترلي : عبارتند از 

روه مشاهدة الگوي ، گ)C(، گروه مشاهدة الگوي ماهر به همراه بازخورد آزمونگر كنترل )B(جفت شده بازخورد 
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و گروه ) E(، گروه مشاهدة الگوي از خود به همراه بازخورد جفت شده )D(از خود به همراه بازخورد خودكنترلي 
  ).F(مشاهدة الگوي از خود به همراه بازخورد آزمونگر كنترل 

  آوري اطالعات ابزار جمع

و  Cannonبين فيلم برداري مدل ، دورSonyصفحة استاندارد دارت، پيكان دارت، يك عدد لپ تاپ مدل 
  .برگة ثبت اطالعات هر جلسه

  روش اجرا 

كوشش  10به منظور يكسان سازي و اطمينان از همگني گروه ها، آزمودني ها در يك پيش آزمون كه شامل 
جلسه و در هر جلسه در سه  6در مرحلة اكتساب تمامي گروه ها طي . بود، شركت كردند) تايي 10بلوك  1(

تايي به مدت  10فاصلة استراحت فقط بين هر دسته كوشش . تايي به پرتاب دارت پرداختند 10شش دسته كو
شايان ذكر است، به منظور . دقيقه بود كه در اين فاصله گروه ها، نمايش ويدئويي مربوط را دريافت مي كردند 2

يه شد، همچنين از آزمودني هاي آموزش آزمودني ها، فيلم ويدئويي از الگوي ماهر، توسط فيلم بردار متخصص ته
سه گروهي كه الگوي ماهر را مشاهده كردند، در ابتدا . گروه الگوي از خود نيز به طور جداگانه فيلمبرداري شد

ودر فاصله هاي استراحت، اجراي پرتاب يكي از اعضاي تيم ملي پرتاب دارت را مالحظه كردند، با اين تفاوت كه 
ماهر در حين اجراي كوشش، خود درخواست بازخورد مي كرد و آزمونگر او را از پس از مشاهدة الگوي  Aگروه 

پس از مشاهدة الگوي ماهر و در حين اجراي تكليف در هر دسته  B آگاه مي كرد و گروه ) KR(نتيجة اجرايش 
رده و دقيقاً در كوشش هايي كه اين گروه درخواست بازخورد ك Aشده با گروه تايي به صورت جفت  10كوشش 

با در نظر گرفتن اين نكته كه تعداد بازخورد ارائه شده به آزمودني هاي هر سه . بود، بازخورد دريافت مي كرد
به اين صورت بود كه بازخورد توسط آزمونگر و هر زمان كه او  Cگروه برابر بود، نحوة ارائة بازخورد به گروه 

روه الگوي از خود، در فواصل استراحت، اجراي خود را در صالح مي ديد، در اختيار گروه قرار مي گرفت، اما سه گ
در حين اجراي تكليف،  Dبه اين ترتيب كه گروه . حين اجراي تكليف فيلمبرداري شده بود، مشاهده مي كردند

 Dبه صورت جفت شده با گروه  Eبه اختيار خود به شيوة ذكر شده در باال تقاضاي بازخورد مي كرد و گروه 
  . نيز بازخورد آزمونگر را دريافت مي كرد Fت مي كرد، گروه بازخورد درياف
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. روز و با شرايط يكسان از نظر محيط تمرين و سرعت انجام تمرين برگزار شد 6دورة تمريني به مدت 
ساعت از آخرين جلسة تمرين در آزمون يادداري مشابه مرحلة اكتساب شركت  48ها پس از گذشت  آزمودني

آزمون انتقال بعد از آزمون يادداري با جا به جايي نيم متر دورتر از . تايي بود 10تة كردند كه شامل يك دس
شايان ذكر است كه در اين تحقيق . تايي بود 10اين آزمون هم شامل يك دستة . محل تعيين شده انجام گرفت

رونيكي و از طريق يك كرد، چراغ اتاق به صورت الكت تدابيري اتخاذ شد تا هنگامي كه آزمودني دارت را رها مي
  . كند توانست ببيند كه دارت به كجاي صفحه برخورد مي سنسور قطع مي شد و آزمودني نمي

  هاي تجزيه و تحليل آماري  روش

ها،  ها و محاسبة ميانگين، از آمار توصيفي و براي اطمينان از طبيعي بودن توزيع نمره به منظور توصيف داده
براي بررسي تاثيرات الگودهي و بازخورد در هر گروه در مراحل . وف استفاده شداسميرن –از آزمون كلوموگروف 

ها در هر مرحله  اكتساب، يادداري و انتقال از تحليل واريانس با اندازه گيري مكرر و براي مقايسة عملكرد گروه
عقيبي توكي و بونفروني آزمون هاي ت. ، از آزمون تحليل واريانس دوطرفه استفاده شد)اكتساب، يادداري و انتقال(

. در نظر گرفته شد >P 05/0داري براي همة متغيرها  سطح معني. استفاده شدبه منظور تعيين محل تفاوت نيز 
  . انجام گرفت SPSS 16افزار  تمام تجزيه و تحليل هاي آماري از طريق نرم

 

  هاي تحقيق  نتايج و يافته

رر نشان داد كه تعامل شيوه هاي مختلف نمايش ويدئويي نتايج آزمون تحليل واريانس با اندازه گيري مك
بر اكتساب، يادداري و انتقال مهارت ) خودكنترل، جفت شده و آزمونگر(و نوع بازخورد ) ماهر و الگوي از خود(

الگوي از خود،  –يافته ها نشان داد كه تنها در گروه بازخورد جفت شده . پرتاب دارت تاثير معناداري دارد
  . منتقل نشده است) F=122/0(و انتقال ) F=  052/0(ز پيش آزمون به مراحل يادداري پيشرفت ا

به اين . دار نيست نشان داد كه اثر اصلي الگودهي معني) 1جدول (نتايج آزمون تحليل واريانس دوطرفه 
قال مهارت در اكتساب، يادداري و انت) ماهر و الگوي از خود(معني كه بين دو شيوة مختلف نمايش ويدئويي 

  . پرتاب دارت تفاوت معناداري وجود ندارد
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نشان داد كه اثر اصلي بازخورد معنادار است، به اين معني ) 1جدول (نتايج آزمون تحليل واريانس دوطرفه 
در اكتساب، يادداري و انتقال ) خودكنترل، جفت شده و آزمونگر كنترل(هاي مختلف بازخوردي  كه بين گروه

هاي تعقيبي نشان داده شد كه در  از طرفي با استفاده از آزمون. تفاوت معناداري وجود دارد مهارت پرتاب دارت
مرحلة اكتساب بازخورد آزمونگر كنترل سودمندتر بود، ولي در مرحلة يادداري و انتقال اين بازخورد خودكنترل 

  . بيشتري داشتبود كه بازدهي 
  

ه منظور بررسي اثرهاي اصلي و تعاملي متغيرها بر يادداري و نتايج آزمون تحليل واريانس دوطرفه ب -1جدول 
  انتقال مهارت پرتاب دارت

  d.f F  داري معني  

  انتقال  يادداري  انتقال  يادداري  انتقال  يادداري  

  313/0  125/0  171/1  115/2  1  1  مدل

  000/0  000/0  692/16  509/37  2  2  بازخورد

  040/0  002/0  587/2  414/4  2  2  بازخورد ×مدل 

  

آزمون  براي بررسي اثر بازخورد و نمايش ويدئويي در) 1جدول (نتايج آزمون تحليل واريانس دوطرفه 
به منظور مشخص شدن محل . هاي شركت كننده تفاوت معناداري وجود دارد يادداري، نشان داد كه بين گروه

 2د نظر پرداختيم كه نتايج در جدول هاي مور تفاوت، با استفاده از آزمون هاي تعقيبي به مقايسة چندگانة گروه
  . آمده است
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  نتايج آزمون تعقيبي توكي به منظور مقايسة دو به دو گروه ها در آزمون يادداري - 2جدول 

  داري معني Std error  اختالف ميانگين  گروه

  762/0  203/0  340/0  ماهر –جفت شده   ماهر -خودكنترل 

  762/0  203/0  340/0  ماهر –آزمونگر كنترل   

  094/0  203/0  -593/0  الگوي از خود –خودكنترل   

  004/0  203/0  800/0  الگوي از خود –جفت شده   

  007/0  203/0  766/0  الگوي از خود –آزمونگر كنترل   

  000/1  203/0  000/0  ماهر –آزمونگر كنترل   ماهر –جفت شده 

  000/0  203/0  -933/0  الگوي از خود –خودكنترل   

  372/0  203/0  460/0  ي از خودالگو –جفت شده   

  479/0  203/0  426/0  الگوي از خود –آزمونگر كنترل   

  000/0  203/0  -993/0  الگوي از خود –خودكنترل   ماهر –آزمونگر كنترل 

  372/0  203/0  460/0  الگوي از خود –جفت شده   

  479/0  203/0  426/0  الگوي از خود –آزمونگر كنترل   

  000/0  203/0  393/1  الگوي از خود –خودكنترل   دالگوي از خو –خودكنترل 

  000/0  203/0  360/1  الگوي از خود –جفت شده   

  000/1  203/0  -033/0  الگوي از خود –آزمونگر كنترل   

  

براي بررسي اثر تعامل بازخورد و نمايش ويدئويي در آزمون ) 1جدول (دوطرفه نتايج آزمون تحليل واريانس 
هاي تعقيبي به  با استفاده از آزمون. هاي شركت كننده تفاوت معناداري وجود دارد ين گروهانتقال، نشان داد كه ب
  ).3جدول (پردازيم  هاي مورد نظر مي مقايسة چندگانة گروه
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  نتايج آزمون تعقيبي توكي به منظور مقايسة دو به دو گروه ها در آزمون انتقال - 3جدول 

  ريدا معني Std error  اختالف ميانگين  گروه

  810/0  260/0  460/0  ماهر –جفت شده   ماهر -خودكنترل 

  928/0  260/0  340/0  ماهر –آزمونگر كنترل   

  379/0  260/0  - 586/0  الگوي از خود –خودكنترل   

  114/0  260/0  740/0  الگوي از خود –جفت شده   

  121/0  260/0  733/0  الگوي از خود –آزمونگر كنترل   

  000/1  260/0  -073/0  ماهر –نترل آزمونگر ك  ماهر –جفت شده 

  006/0  260/0  -000/1  الگوي از خود –خودكنترل   

  942/0  260/0  326/0  الگوي از خود –جفت شده   

  949/0  260/0  320/0  الگوي از خود –آزمونگر كنترل   

  015/0  260/0  -926/0  الگوي از خود –خودكنترل   ماهر –آزمونگر كنترل 

  836/0  260/0  400/0  دالگوي از خو –جفت شده   

  849/0  260/0  393/0  الگوي از خود –آزمونگر كنترل   

  000/0  260/0  326/1  الگوي از خود –جفت شده   الگوي از خود –خودكنترل 

  000/0  260/0  320/1  الگوي از خود –آزمونگر كنترل   

  000/1  260/0  -006/0  الگوي از خود –آزمونگر كنترل   الگوي از خود –جفت شده 
  

  بحث و نتيجه گيري 

) الگوي ماهر و الگوي از خود(هدف از پژوهش حاضر، تعيين تاثير تعاملي شيوه هاي مختلف نمايش ويدئويي 
 عاين موضو. بر اجرا و يادگيري مهارت پرتاب دارت بود) خودكنترل، جفت شده و آزمونگر كنترل(و نوع بازخورد 

  . بررسي شد) و انتقالاكتساب، آزمون يادداري (در سه مرحلة مختلف 
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  عدم تفاوت بين نوع الگوي مورد مشاهده در ميزان يادگيري 

نتايج تحقيق نشان داد اثر اصلي الگودهي معني دار نيست، به اين معني كه اگر چه الگودهي موجب بهبود 
برتري  به يادگيري يكساني منجر و هيچ يك بر ديگري) ماهر و الگوي از خود(شد، دو نوع الگو يادگيري 
براساس پيشينة موجود در زمينة يادگيري مشاهده اي، به نظر مي رسد هر يك از انواع روش نمايش . نداشتند

از ديدگاه پردازش اطالعات، شيوة . ويدئويي، به شيوة متفاوتي موجب بهبود عملكرد و افزايش يادگيري مي شوند
. با توجه به شرايط يادگيري به وجود مي آورد به نظر مزيت هاي بالقوه اي) الگوي ماهر(نمايش صحيح مدل 

پيشنهاد كردند كه مشاهدة الگوي ماهر اطالعاتي فراهم مي كند كه به توسعة الگوي ) 1985(١اسكالي و نيوول
هماهنگي حركت اندام ها و بدن براي اجراي مهارت كمك مي كند، بنابراين امر احتماالً نكتة كليدي در نمايش 

  ). 35(بينايي است 

از طرفي افرادي كه الگوي خود را در حين تمرين و پيشروي يادگيري مشاهده كردند، به دليل شباهت 
ها  دهد، آزمودني ها نشان مي نتايچ پژوهش. كنند كنند، موفق عمل مي الگوي اجراي خود با الگويي كه مشاهده مي

گودهي به اين دليل مفيد است كه خودال. پس از مشاهدة يك الگو با توانايي مشابه، اجراي بهتري داشتند
  موجب . هاي بعدي نياز است گيري دربارة عملي كه به منظور بهبود اجرا در تالش مداخالتي را براي تصميم

افراد براي ارزيابي آنچه آنها در مهارت حركتي به صورت درست يا نادرست انجام همچنين اين شيوه به . شود مي
اقع از آنجا كه آزمودني هاي اين تحقيق مبتدي بودند، مشاهدة الگوي خود به در و). 36(كند  دهند، كمك مي مي

تري  گر را به شيوة فعال ، از اين طريق مشاهده)2004( 2بنا به نظر مگيل. نوعي مشابه مشاهدة مدل غيرماهر است
  ). 29(كند  تري در فرايند حل مسئله درگير مي

و باودري، لوري و ) 1992( 4، ويس و ويس)1993( 3سنتايج اين تحقيق با نتايج تحقيقات وينفري و ويك
 6، زتو، تتزيس و ورناكايس)2007(و تحقيقات بازوكا ) 10، 39، 41(در برتري خودالگودهي ) 2006( 5چولت

                                                           
1- Scully & Newell   
2 - Magill 
3 - Winfrey & Weeks 
4 - Wieiss 
5 - Baudry & Leroy & Chollet 
6 - Zetou & Tzetzis & Vernakakis 
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از ). 9، 20، 25، 26، 45(در برتري الگوي ماهر متناقض بود ) 1997(و جنل و همكاران ) 1992(1، فلتز)2002(
است علت اين تفاوت باشد، شايد بتوان به تفاومت مهارت مورد بررسي و تعداد جلسات  بين داليلي كه ممكن

هاي تحقيق حاضر تمرين فيزيكي  اما در كنار اين داليل نبايد فراموش كرد آزمودني. دورة اكتساب اشاره كرد
  . اند كرده فت ميرا دريا) شده خودكنترل، آزمونگر كنترل يا جفت(داشته و به ويژه يكي از انواع بازخورد 

ترين متغير يادگيري، تمرين و به ويژه تمرين بدني است كه با وجود بازخورد اين  دانيم مهم طور كه مي همان
تري براي وقع  كرده است، متغيرهاي قوي بنابراين به غير از الگويي كه فرد مشاهده مي. شود فرايند تسهيل مي

  . پوشاند ها را مييادگيري وجود داشته اند كه اثر تفاوت الگو

  برتري بازخورد خودكنترل بر دو نوع بازخورد ديگر 

دار است، به اين معني كه انواع بازخورد ارائه شده نه تنها  نتايج تحقيق نشان داد اثر اصلي بازخورد معني
تحقيق يافته هاي اين . شود هاي بين گروهي نيز مي سبب بهبود يادگيري مهارت پرتاب دارت، بلكه موجب تفاوت

مهارت پرتاب دارت، يافته هاي بيشتر تحقيقات قبلي را از جمله مبني بر اثرگذاري انواع بازخورد بر يادگيري   
يافته هاي ). 3، 32(، تاييد مي كند )2006( 2و مك نوين، ولف و كارلستون) 1386(نزاكت الحسيني و همكاران 

تحقيق نشان داد به جز در مرحلة اكتساب، در آزمون يادداري و انتقال افرادي كه بازخورد خودكنترل دريافت 
هاي پرتاب دارت بهتري كسب  نمره) بازخورد آزمونگر كنترل و جفت شده(كردند، در مقايسه با دو گروه ديگر 

دار  گيري بيشتر اين گروه است؛ بين دو گروه آزمونگر كنترل و جفت شده تفاوت معنيكردند كه به معني ياد
  . نبود

بازخورد (هاي تحقيق نشان داد در مرحلة اكتساب گروه آزمونگر كنترل در مقايسه با دو گروه ديگر  يافته
قيقات پيريكاوسكي و اين يافته با نتايج تح. نمره هاي پرتاب دارت بهتري كسب كردند) خودكنترل و جفت شده

و با تحقيق مك ) 1، 2، 17، 18(همسو ) 1386(و عظيمي راد ) 1387(، زيدآبادي )2006، 2008(همكاران 
اظهار داشتند از ) 1997( 3در اين راستا فردريك و ماندل). 32(مغاير است ) 2006(نوين، ولف و كارلستون 

آنها بر مبناي توانايي ها و دانش خود از . گيرنده استديدگاه شناختي خودكنترلي به معناي فشار بيشتر به ياد
                                                           
1 - Feltz 
2 - McNevin & Wulf & Carlson 
3 - Friedrich & Mandl 
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تكليف، بايد در مورد يادگيري خود تصميم گيري كنند كه چه زماني و چگونه درخواست بازخورد كنند؟ چه 
موقع و به چه اندازه تكليف را تغيير دهند؟ به عبارت  ديگر احساس مسئوليت آزمودني در حين تمرين به شيوة 

فراگيرنده بايد تصميمات متعددي را اتخاذ كند و درجات آزادي زيادي را كنترل . تر مي شودخودكنترلي بيش
كند و موجب  اظهار داشتند، اين امر فشارهاي زيادي را به يادگيرنده وارد مي) 1997(فردريك و ماندل . كند

اد فرايندهاي شناختي و اين آثار متض. شود تقسيم ظرفيت توجه فرد بين فرايندهاي يادگيري و خودكنترلي مي
انگيزشي طي مرحلة اكتساب بر يادگيرندة خودكنترل به عملكردي مشابه با گروه آزمونگر كنترل يا ضعيف تر از 

يكساني قرار مي گيرند، به اين ها در شرايط  اما در آزمون هاي يادداري و انتقال، همة گروه. آن منجر مي شود
ارهاي شناختي نيست و مي تواند تاثيرات مثبت خودكنترلي را به معني كه گروه خودكنترلي ديگر تحت فش

  ). 21(نمايش بگذارد 

هاي تحقيق در آزمون يادداري و انتقال حاكي از برتري گروه بازخورد خودكنترلي بر ديگر شيوه هاي  يافته
زمودني ها تطابق داشته احتمال دارد كه شرايط تمرين با بازخورد خودكنترلي بيشتر با نياز آ. ارائة بازخورد بود

باشد، به اين صورت كه فراگير زماني درخواست بازخورد كند كه احساس عدم اطمينان از اجراي خود داشته 
باشد و با دريافت بازخورد به حالت مطلوب بازگردد يا بخواهد ثابت كند كه حركت خود را به درستي انجام داده 

شوند تا به طور  خودكنترلي در جريان تمرين به خوبي برانگيخته ميهاي گروه  رسد كه آزمودني به نظر مي. است
فعال در فرايند يادگيري مشاركت كنند و آگاهي خود در زمينة اجرايشان را افزايش دهند و براساس آن وابستگي 

  ).16(خود را به بازخورد بيروني كاهش دهند و در نتيجه در مرحلة يادداري اجراي موفقي را به نمايش بگذارند 

) 2005(برتري بازخورد خودكنترل در مرحلة انتقال در اين تحقيق با نتايج تحقيق چيريكاوسكي و ولف 
آنها نتيجه گرفتند كه علت سودمندي بازخورد خودكنترلي فقط اثر انگيزشي آن نيست، بلكه . همخواني داشت

و  1به عقيدة شيا). 16(يگري باشد همخواني بيشتر اين نوع بازخورد با نياز آزمودني ها مي تواند دليل د
، دادن كنترل به يادگيرنده طي تمرين، اين امكان را براي فرد فراهم مي كند تا كوشش هاي )2001(همكاران

موفق خود را با بازخورد بيروني كه آزمونگر در اختيار او قرار مي دهد، مقايسه كند و راهبرد هاي اجرايي موفقيت 
ة آن در خالل كوشش هايي كه بازخورد ارائه نمي شود، بهتر عمل كند و در نتيجه ثبات آميز را بيابد و به واسط

                                                           
1 - Shea 
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توانايي برآورد خطا براي گروه جفت شده اتفاق نمي افتد، زيرا اين گروه هيچ ). 37(پاسخ افزايش مي يابد 
ي كه در شرايط شناسايي و تصحيح آن) 2005( 1به عقيدة هارتمن. كنترلي بر برنامة دريافت بازخورد ندارد

  ). 23(افتد، از ديگر مزاياي يادگيري در شرايط خودكنترلي است  خودكنترلي اتفاق مي

  برتري بازخورد خودكنترل در شرايط نمايش الگوي از خود

و بازخورد ) الگوي ماهر و الگوي از خود(تجزيه و تحليل بيشتر نتايج و بررسي اثر تعاملي نمايش ويدئويي 
نتايج . دار وجود دارد گانه تفاوت معني نشان داد كه بين گروه هاي شش) ده و آزمونگر كنترلش خودكنترل، جفت(

آزمون هاي تعقيبي در يادداري و انتقال نشان داد، گروهي كه در شرايط مشاهدة الگوي از خود، بازخورد 
  . ها داشت خودكنترل دريافت كرد، يادگيري بهتري نسبت به ديگر گروه

؛ 2،1989؛ شانك1986، 1993باندورا، (ها با نظرية شناختي اجتماعي خودتنظيم  تهاين بخش از ياف
براساس نظر آنها مجموعه اي از عوامل انساني، رفتاري و محيطي بر . قابل توجيه است) b1989، 3زيمرمن

اي است  براساس اين نظريه، اولين گام در رسيدن به خودتنظيمي، خودمشاهده. يادگيري خودتنظيمي اثر دارند
سبب مي شود تا يادگيرنده اطالعات ضروري براي اي  خودمشاهده) 1986(طبق نظرية باندورا ) . 6، 8، 34، 46(

اجراكنندگان ممكن است وقتي همزمان با مشاهدة عمل، تقاضاي بازخورد . انتخاب اهداف واقعي را به دست آورد
براي مثال يادگيرندگان ). 8(آنها تخمين زده شود  مي كنند، در وضعيتي قرار گيرند كه در آن طرح نمايش براي

. خودكنترل با تاييد حركاتشان كه صحيح يا غلط است، توجه خاصي به جنبه هاي الگوي حركتي مي كنند
برخالف آن، گروه جفت شده و آزمونگر كنترل، به مقدار خيلي جزئي در چنين فعاليت هاي پردازش اطالعاتي، 

) 2005(بودن ارائة الگو شركت مي كنند، كه اين نتايج با نتايج تحقيق ولف و همكاران به علت پيش بيني ناپذير 
  ). 42(همخواني دارد 

نظرية باندورا تا زماني كه براساس . همراستاست) 1993(يافته هاي مرحلة يادداري با نظرية باندورا 
آنها بپردازد و نيز زماني كه نتواند ابعاد  موضوعاتي براي يادگيري در اختيار يادگيرنده قرار نگيرد تا به انتخاب

                                                           
1 - Hartman 
2 - Schunk 
3 - Zimmerman 
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محققان، از جمله هاردي و ). 6(ضروري يادگيري خويش را كنترل كند، خودتنظيمي صورت نخواهد گرفت
دريافتند كه اگر يادگيرنده ها به طور فعال در جريان يادگيري مشاركت ) a1989(و زيمرمن ) 1998(1نلسون

به آنها كنترل داده شود، يادداري ) مثل بازخورد(از جنبه هاي تمرين  داشته باشند و حداقل بر روي برخي
  ). 22، 47(اطالعات اصلي و ضروري به طور معني داري افزايش خواهد يافت 

از يك ديدگاه شناختي ويدئو را واسطه اي براي تسهيل يادگيري خودتنظيمي مي ) 1995(جنل و همكاران 
تاثيرات انگيزشي بر روند شناختي تاثير مي گذارد، البته به نظر مي رسد كه  در واقع ويدئو به دليل). 27(دانند 
از آنجا كه در اين تحقيق تدابيري اتخاذ شده بود كه آزمودني ها . در تحقيق حاضر عامل اصلي است KRارائة 

داده  KRنها نمي توانستند به طور مستقيم نتيجة اجراي خود را مشاهده كنند و براي آگاهي از اجرايشان به آ
مي شد، به نظر مي رسد مزاياي اطالعاتي و انگيزشي بازخورد در تركيب با مزاياي انگيزشي شناختي نمايش 

الگوي از  –در واقع برتري گروه بازخورد خودكنترل . الگوي از خود موجبات برتري اين گروه را فراهم كرده باشد
دكنترل باعث افزايش انگيزة فراگير مي شود و او را بيشتر خود را اين گونه مي توان توجيه كرد كه بازخورد خو

بنابراين شايد . در فرايندهاي حل مسئله درگير مي كند كه در نهايت موجب تسهيل و افزايش يادگيري مي شود
بتوان افزايش انگيزه را عاملي دانست كه موجب مي شود فرد در حين تمرين الگوي خود را با دقت بيشتر 

. و اطالعات الزم را به خوبي دريافت كند و در فرايند شناختي مراحل اول يادگيري از آن سود ببردمشاهده كرده 
ضمن اينكه ديدن الگوي خود در حين تمرين و اجرا يكي ديگر از عوامل افزايش انگيزه و درگيري فعال آزمودني 

مسئله در الگوي ماهر بعيدتر به  اين. در فرايند يادگيري است كه مي تواند در تسهيل يادگيري سودمند باشد
نظر مي رسد، زيرا نمايش الگوي ماهر، اطالعات بسيار كمي در مورد خطا در اختيار مشاهده كننده قرار مي دهد 

  ). 15(كه آن را پردازش كند 

 –الگوي از خود بر خودكنترل  –هاي آزمون يادداري و انتقال نشان دهندة عدم برتري گروه خودكنترل  يافته
از آنجا كه هر دو گروه از مزاياي بازخورد خودكنترلي سود مي بردند، مزاياي موجود در دو . لگوي ماهر استا

يعني افزايش انگيزه و درگيري فعال آزمودني در فرايند يادگيري در ) الگوي ماهر و الگوي از خود(شيوة الگودهي 
ر گروه الگوي ماهر نتوانست موجبات برتري آنها گروه خودالگودهي و توسعة الگوهاي هماهنگي حركت اندام ها د

                                                           
1 - Hardy & Nelson 
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تاكيد ويژه اي روي ) 2005( 1از طرف ديگر، اثر قوي هدايتي بازخورد، كه اشميت و لي. را بر يكديگر فراهم كند
انواع (دهد كه اثر متغير ديگر ، به ويژه بازخورد خودكنترل، آنچنان يادگيري را تحت تاثير قرار مي)33(آن دارند
  . دارنديكساني شود كه دو گروه پيشرفت  مشاهده مي پوشاند و را مي) لگودهيمختلف ا

الگوي از  –هاي جفت شده  الگوي ماهر بر گروه –هاي آزمون يادداري، برتري گروه خودكنترل  هاز ديگر يافت
القوة ذكرشده در توجيه اين يافته مي توان گفت كه در واقع مزاياي ب.الگوي از خود بود –خود و آزمونگر كنترل 

نيز آمده است ) 2008، 2006، 2005، 2002(در بازخورد خودكنترلي، كه در تحقيقات چيريكاوسكي و ولف 
برتري اين گروه را بر دو گروه ديگر موجب شد، به اين دليل كه در يافته بود كه موجبات ) 15، 16، 17، 18(

. ماهر و الگوي از خود بر يكديگر برتري نداشتندهاي قبلي مشاهده شد كه در شرايط يكسان، هيچ يك از الگوي 
  . شايد تعامل و مزاياي خودكنترلي و الگوي ماهر موجب برتري اين گروه شداز طرف ديگر 
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