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 چكيده
نوار ويدئويي بر يادگيري كنترل با استفاده از بازخورد هدف اصلي تحقيق حاضر، تاثير ارائة بازخورد خودكنترل و آزمونگر

بعد از .  دانشجوي داوطلب دختر كوي دانشگاه تهران در اين پژوهش شركت كردند200به اين منظور . مهارت حركتي دارت بود
 كوششي و 10بعد از پيش آزمون .  نفر به طور تصادفي انتخاب شدند36 داوطلب واجد شرايط ، 152پركردن پرسشنامه، از بين 

گروه خود كنترل هنگام درخواست بازخورد نوار . سه گروه خودكنترل، آزمونگر كنترل و جفت شده قرار گرفتندهمگن سازي در 
 كوشش و گروه جفت شده نيز همراه با گروه خودكنترل بازخورد دريافت 5گروه آزمونگر كنترل بعد از . ويدئويي دريافت كردند

 كوششي بود و آزمون يادداري و انتقال 10 سري 10 كوشش شامل 100ن، مرحلة تمري. از همة گروه ها فيلمبرداري شد. كردند
براي تجزيه و تحليل داده ها از تحليل واريانس يكطرفة تحليل واريانس با اندازه گيري هاي مكرر و .  ساعت بعد گرفته شد48

د كه نوع بازخورد بر شكل مهارت حركتي نتايج نشان دا. آزمون تعقيبي توكي و براي رسم نمودارها از نرم افزار اكسل استفاده شد
نوع بازخورد بر دقت مهارت حركتي دارت در اكتساب، ) >P 05/0(دارت در اكتساب، يادداري و انتقال تاثير معني داري دارد 

 خودكنترل در كل نتايج نشان داد، افرادي كه بازخورد نوار ويدئويي به صورت). >P 05/0(يادداري و انتقال تاثير معني داري دارد 
 . از گروه آزمونگر كنترل و جفت شده داشتند) شكل و دقت(دريافت كردند، عملكرد بهتري 
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 مقدمه

گذارند، كه به يقين يكي  ثير ميأ مهارت تبدون شك عوامل زيادي بر كارايي يادگيري حركتي و نحوة اجراي
.  مهارت حركتي دارد1بازخورد، نقش بسيار مهمي در كنترل حركتي و اكتساب. ترين آنها، بازخورد است از مهم

 اند كه بازخورد مهم ترين عاملي است كه يادگيري و نحوة اجراي مهارت را كنترل  تحقيقات نشان داده
 ). 2(كند مي

مختلف روش هاي آموزشي، شيوه هاي يادگيري و مراحل آموزشي، معلمان را قادر به اصالح آگاهي از انواع 
بخشي از فناوري كه به طور بالقوه . آموزش و بازخورد بهتر و مناسب تر مطابق با نيازهاي دانش آموز مي كند

ده مي شود، ويدئو براي افزايش يادگيري در كالس هاي تربيت بدني و هنگام اجراي مهارت هاي حركتي استفا
نقش فعالتر در و است كه دانش آموزان به كمك آن قادر به دريافت بازخورد صحيح و متواتر مهارت هاي حركتي 

استفاده از ويدئو طي تمرين و اجراي مهارت هاي حركتي، فرصتي براي پرورش تفكر . روند يادگيري مي شوند
 ). 14(وزان واگذار مي كند خالق تر ايجاد كرده و مسئوليت بيشتري به دانش آم

طي جلسات تمرين، مربي ماهيت تمرين هاي مختلف را ارزيابي و بازخورد و آموزش ها را براي ورزشكاران 
در واقع، او به كمك مربي آموزش مي بيند و كنترل . مهيا مي سازد، از اين رو ورزشكار كم و بيش غيرفعال است

 كارايي تمرين را با واگذاري كنترل بيشتر به يادگيرنده در مورد تحقيقات اخير. كمي روي جلسة تمرين دارد
اگر چه در برخي تحقيقات اهميت ). 12(تصميم گيري در مقدار و زمان دريافت بازخورد مؤثر نشان داده است 

انواع مختلف طرح هاي بازخوردي براي يادگيرندگان ارزيابي شده، اما بررسي اين حقيقت كه آيا بازخورد براي 
يادگيرنده ضروري است يا خير؟ ناديده گرفته شده است در حقيقت، در اين تحقيقات به يادگيرنده بدون توجه 

وقتي يادگيرنده در ). 22(به درخواستش بازخورد ارائه مي شود و به نقش فعال يادگيرنده توجهي نمي شود
بنابر . يري اش به شمار مي رودراستاي كنترل فعاليتش تالش مي كند، شركت كننده اي فعال در روند يادگ

در واقع، خودكنترلي موضوع به نسبت ). 6(انتظار، مقدار زيادي يادگيري يا يادداري تاخيري رخ مي دهد 
تيتزر و ). 8(جديدي در يادگيري حركتي بوده و به معني دريافت بازخورد توسط آزمودني هنگام نياز است 
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آنها نشان دادند كه با مشاركت . قش فعال يادگيرنده را بررسي كردنداز اولين كساني بودند كه ن) 1993 (1روماك
 ). 18(فعاالنة يادگيرنده در روند يادگيري، يادداري به طور معني داري افزايش مي يابد 

جنل و ). 20(در تكليف پرتاب كيسة لوبيا در بچه ها، به نتايج مثبت خودكنترلي دست يافت ) 2007 (2ولف
هاي پيچيده،  ان دادند كه خودكنترلي با استفاده از نمايش نوار ويدئويي در يادگيري مهارتنش) 1997(همكاران 

 KRفت شده و آزمودني ها به طور تصادفي به چهار گروه خودكنترل، خالصه، ج. بسيار مثمرثمر خواهد بود
.  داشتندKR همة گروه ها شكل پرتاب بهتري طي اكتساب در كوشش هاي بالك نسبت به گروه. تقسيم شدند

نتايج . يي يادداري، گروه خودكنترل سطح باالتري از شكل و دقت پرتاب در مقايسه با گروه هاي ديگر نشان داد
نشان داد كه وقتي اين فرصت براي كنترل محيط بازخوردي به افراد داده مي شود، يادگيرندگان بازخورد به 

 . نسبت كمتري در مهارت ها دريافت مي كنند

اين معلمان بايد براي ايجاد . آموزش معلمان تربيت بدني، بايد استانداردهاي مناسبي ايجاد كنندمتخصصان 
 ). 16(و پرورش محيط هاي بهتر و مناسب تر تالش كنند 

در تحقيقي در مورد آگاهي از نتيجه و عملكرد، نشان دادند كه شركت ) 2001(جنل ، كيم و سينگر 
ترل به طور معني داري عملكرد بهتري در كوشش هاي يادداري نسبت به كنندگان در شرايط بازخورد خودكن

 ). 11(گروه هاي جفت شده و آزمونگر كنترل داشتند 

شكل .  متر با دست غيربرتر بود1 × 1، تكليف پرتاب يك توپ استاندارد تنيس به هدف )2006(تحقيق باند 
رين نه تنها در يادداري، بلكه در اكتساب عملكرد تم+ گروه خودكنترل . و دقت پرتاب متغيرهاي وابسته بودند

 ). 7(در يادداري گروه خودكنترل دقت بيشتري از گروه جفت نشان دادند . بهتري نشان دادند

نتايج تحقيق نشان داد . تاثير بازخورد نوار ويدئويي را در اجراي مهارت فريزبي ارزيابي كرد) 2004(منيكل 
ار ويدئويي شركت كنندگان به طور معني داري عملكرد بهتري داشتند و بازخورد كه در هر دو شرايط بازخورد نو

 ). 14(نوار ويدئويي اكتساب مهارت را افزايش داد 

                                                           
1 - Titzer & Romak 
2 - Wulf 



  1388 ، پاييز 2 ورزشي، شمارة _ي رشد و يادگيري حركتنشرية                                                                  

 

90

تاثير چهار نوع بازخورد خودكنترل گروه جفت شده با آن، گروه بازخورد خالصه و تواتر ) 1383(زنگانه 
 در ازمون يادداري، گروه خودكنترل به طور معني داري بهتر نتايج نشان داد كه.  درصد را مقايسه كرد50نسبي 

 ). 2(عمل كرد 

در تحقيق خود در تكليف مهارت حركتي سرويس بلند بدمينتون، نشان دادكه گروه بازخورد ) 1385(قره لو 
 . آزمودني مدار به طور معني داري بهتر از گروه بازخورد مربي مدار و كنترل بودند

 بازخورد دامنه اي در دامنة دور و نزديك هدف، بازخورد خودكنترل و بازخورد خودكنترل اثر) 1385(باقرلي 
نتايج نشان داد كه گروه دور از . را بر اجراي مهارت پات گلف در مرحلة اكتساب و انتقال ارزيابي كرد% 100

 ). 1(ايج معني دار نبود دامنه و نزديك دامنه، بهتر از خودكنترلي ها عمل كردند و در گروه هاي خودكنترل نت

از آنجا كه در زمينة بازخورد خودكنترل با استفاده از نمايش نوار ويدئويي در كشورمان تحقيقي انجام 
نگرفته، در اين تحقيق از نمايش نوار ويدئويي براي بيشينه كردن كارايي عملكرد در محيط يادگيري خودكنترلي 

نجام شده در خارج از كشور، هنوز جاي خالي استفاده از روش ها در متاسفانه با وجود تحقيقات ا. استفاده شد
با توجه به تحقيقات ضد و نقيض در . محيط هاي تمريني و به طور عملي در داخل كشورمان احساس مي شود

زمينة بازخورد خودكنترل در داخل و خارج كشور و عدم استفاده از بازخورد نوار ويدئويي و خودكنترلي با 
 اميد است كه با انجام تحقيقات كاربردي تر در اين زمينه، بر اهميت استفاده از اين نوع روش بازخوردي يكديگر،

بنابراين محقق بر آن است تا تاثير دو نوع بازخورد خودكنترل و آزمونگر كنترل را با استفاده . تاكيد بيشتري شود
 . رت حركت دارت بررسي كنداز بازخورد نوار ويدئويي بر اكتساب، يادداري و انتقال مها

 

 روش تحقيق 

 دانشجوي دختر غيرورزشكار ساكن 200جامعة آماري تحقيق حاضر . تحقيق حاضر از نوع نيمه تجربي است
 نفر از داوطلبان واجد شرايط 36نمونة اماري .  بودند85-86در خوابگاه دانشگاه تهران در نيمسال تحصيلي 

ار ويدئويي پرتاب دارت را مشاهده كردند، سپس براي همسان سازي از آنها ابتدا آزمودني ها نمايش نو. بودند
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 نفرة خود كنترل، آزمونگر 12 كوششي به عمل آمد و پس از آن به طور تصادفي به سه گروه 10پيش آزمون 
 . كنترل و جفت شده تقسيم شدند

 ابزار گردآوري اطالعات 

عات فردي شامل نام و نام خانوادگي، رشتة تحصيلي، پرسشنامه در زمينة اطال(پرسشنامة مشخصات فردي 
 :در اختيار آزمودني ها قرار گرفت ) سن، جنس، قد، وزن، سابقة ورزشي

صفحة   اينچ؛25تلويزيون با مارك شارپ  دوربين فيلمبرداري حرفه اي از نوع بتاكم؛ تختة دارت استاندارد؛
 . نمايش رنگي

 روش اجرا 

خودكنترلي ها هر زمان تقاضا مي كردند، ). 5( بود ) تايي10 سري 10 ( كوشش100مرحلة تمرين شامل 
گروه جفت شده با گروه خودكنترل . بازخورد به صورت نمايش نوار ويدئويي از عمل خود دريافت مي كردند

خورد  كوشش توسط آزمونگر با استفاده از نوار ويدئويي باز5گروه آزمونگر كنترل بعد از . بازخورد دريافت مي كرد
دو امتياز دهنده نزديك به هدف ايستاده بودند و امتيازها . از همة گروه ها تصويربرداري شد. دريافت مي كردند

شايان ذكر است كه براي افزايش ضريب عينيت، داوران قبل از . بر اساس ميانگين امتيازهاي آنها برآورد مي شد
 در مورد امتيازگذاري شكل حركت به منظور كاهش داوري به همراه مربي در جلسه اي به بحث و تبادل نظر

 74/0 و در دقت 8/0 نفري در شكل حركت 10ضريب پايايي آزمون در گروه . خطا در اين زمينه شركت كردند
به دارتهايي كه به بيرون تخت دارت . امتيازها بر مبناي امتيازهاي دارت استاندارد برآورد مي شد. محاسبه شد

 . ياز تعلق مي گرفتزده مي شد، صفر امت

 .  امتياز داشت1عناصر الگوي حركتي دست شامل چهار مورد بود كه هر بخش 

 :پروتكل شكل پرتاب 

اگر راست دست هستيد، با پاي راست و اگر چپ دست ( پشت خط پرتاب با پاي راهنما بايستيد :گام . 1
 .، به طوري كه پاهايتان احساس راحتي داشته باشد)هستيد، با پاي چپ



  1388 ، پاييز 2 ورزشي، شمارة _ي رشد و يادگيري حركتنشرية                                                                  

 

92

دست غيربرترتان در شرايطي قرار بگيرد كه در حال پرتاب دارت بدنتان تعادل مناسبي داشته باشد با چشم 
 .  درجه قرار مي دهيم و جلو چشم مي گيريم90هدف گيري مي كنيم، بازو را به حالت 

سط  دارت را به راحتي و نرمي بگيريد براي گرفتن دارت انگشت شست سبابه و انگشت و:گرفتن . 2
انگشت شست و سبابه در وسط ميله و انگشت مياني به طور جزيي در بخش بااليي ميله حالت . استفاده كنيد

دارت را باالي چشم قرار مي دهيم، سعي مي كنيم كه آرنج را تكان ندهيم و ساعد را به . حمايتي داشته باشد
 . داخل خم كنيم، به طوري كه حركت از مچ باشد

 شروع ) ساعد(پرتاب با قسمت پاييني دست . ا حداقل حركت بدن تا حد ممكن باشدپرتاب ب: پرتاب . 3
دارت را بدون . كند شود، سپس با سرعت و به شكل روان در حالي كه آرنج پايين مي آيد، مثل قرقره عمل مي مي

 . كنيم قدرت زياد پرتاب مي

اگر دست به راست و چپ برود، دارت پس از پرتاب دست را به طرف پايين هدايت كنيم،  :ادامة حركت. 4
). 5، 14، 22(شكل پرتاب نحوة اجراي حركت و دقت پرتاب، در امتيازدهي مؤثر است . هم منحرف مي شود

دارت به تختة . آزمون پرتاب دارت از تكليف پرتاب دارت استاندارد براي انجام اين آزمون استفاده شده است
 37/2 و فاصلة افقي تا خط پرتاب 73/1اصلة آن از مركز هدف تا زمين كه فدارت با گيره ثابت شده، به طوري 

 . متر است كه بر اساس نظر كميتة فدراسيون جهاني دارت اين فاصله قانوني شناخته شده است

 روش آماري تحقيق 

ير در اين تحقيق براي طبقه بندي و تنظيم داده ها از آمار توصيفي و براي آزمون فرضيه و بررسي اثر متغ
در آزمون يادداري و . از روش تحليل واريانس با اندازه گيري هاي مكرر استفاده شدمستقل بر متغير وابسته، 

از آزمون تعقيبي توكي نيز با مشاهدة معني داري داده ها استفاده . انتقال از تحليل واريانس يكطرفه استفاده شد
تمام تجزيه وتحليل هاي آماري توسط . رفته شد در نظر گ>05/0Pسطح معني داري براي همة متغيرها . شد

 . براي رسم نمودارها از نرم افزار اكسل استفاده شد.  انجام شدSPSSرايانه و برنامة 
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 نتايج و يافته های تحقيق 

نتايج تحليل واريانس با اندازه گيري هاي مكرر نشان داد كه نوع بازخورد بر اكتساب شكل مهارت حركتي 
نتايج آزمون تعقيبي توكي نشان داد كه گروه .  تاثير معني داري داردP ( ،20/4) = 33/2(F = 024/0(دارت 

شكل پرتاب ) P = 027/0(و آزمونگر كنترل ) P = 027/0(خودكنترل شكل پرتاب بهتري از گروه جفت شده 
 ل، اختالف بين دو گروه جفت شده و آزمونگر كنتر. داشتند) P = 012/0(بهتري از گروه آزمونگر كنترل 

 . معني داري وجود نداشت

نتايج تحليل واريانس يكطرفه بر عناصر الگوي حركتي نشان داد كه نوع بازخورد بر يادداري شكل مهارت 
نتايج آزمون تعقيبي توكي نشان داد كه گروه .  تاثير معني داري دارد33/2(F = (P ، 47/5) = 009/0(دارت 

. نشان دادند) P  =025/0(و جفت شده ) P = 003/0( آزمونگر كنترل خودكنترل شكل پرتاب بهتري از گروه
 ). P = 72/0(بين دو گروه جفت شده و آزمونگر كنترل، اختالف معني داري وجود نداشت 

 = P( ،6/7 = 002/0(نتايج شكل حركت در انتقال نشان داد كه نوع بازخورد بر شكل مهارت حركتي دارت 
)33/2(Fنتايج آزمون تعقيبي توكي نشان داد كه گروه خودكنترل شكل حركت بهتري از . ارد تاثير معني داري د

بين دو گروه جفت شده و آزمونگر كنترل، .  داشتندP = 002/0 و جفت شده P = 000/0گروه آزمونگر كنترل 
 ).P = 43/0(اختالف معني داري در شكل حركت مشاهده نشد 

ي مكرر بر دقت حركت نشان داد كه بين سه گروه اختالف معني نتايج تحليل واريانس با اندازه گيري ها
نتايج آزمون تعقيبي توكي نشان داد كه .  وجود داردP ،005/13) = 33/2(F = 000/0(داري در دقت حركت 

. نشان دادند) P = 000/0(و جفت شده ) P = 013/0(گروه خودكنترل عملكرد بهتري از گروه آزمونگر كنترل 
زمونگر كنترل و جفت شده نيز اختالف معني داري در دقت حركت طي اكتساب وجود داشت بين دو گروه آ

)019/0 = P .( 

 در يادداري P ( ،47/5) = 33/2 (F = 009/0(نتايج تحليل واريانس يكطرفه نشان داد نوع بازخورد بر دقت 
ل عملكرد بهتري از گروه آزمونگر نتايج آزمون تعقيبي توكي نشان داد كه گروه خودكنتر. تاثير معني داري دارد
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بين دو گروه جفت شده و آزمونگر كنترل نيز اختالف . داشتند) P = 000/0(و جفت شده ) P = 0013/0(كنترل 
 ). P = 47/0(معني داري مشاهده نشد 

 تاثير معني داري F)33/2 = (5/9و ) P = 001/0(نتايج دقت حركت طي يادداري نشان داد كه نوع بازخورد 
نتايج آزمون تعقيبي توكي نشان داد كه گروه خودكنترل دقت پرتاب بهتري از . ر دقت حركت طي انتقال داشتب

بين دو گروه خودكنترل و آزمونگر كنترل . داشتند) P = 002/0(و جفت شده ) P = 000/0(آزمونگر كنترل 
 .  در دقت حركت بهتر بودندمشاهده نشد و گروه جفت شده به مقدار جزيي) P = 43/0(اختالف معني داري 

 

 بحث و نتيجه گيری 

بر اكتساب، ) خودكنترل، آزمونگر كنترل و جفت شده(نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه نوع بازخورد 
گروه خودكنترل طي اكتساب، . يادداري و انتقال شكل و دقت مهارت حركت دارت تاثير معني داري دارد

ت شده و آزمونگر كنترل در شكل و دقت حركت عمل كرد كه با نتايج يادداري و انتقال، بهتر از گروه جف
. همراستا بود) 2006(و باند ) 2004(، منيكلي )1997(، جنل و همكاران )1993 (1اكتساب تيتزر و همكاران

، جنل و ) 1995(، جنل و همكاران )1993(، چن و همكاران )1993(نتايج يادداري با نتايج تيتزر و همكاران 
ولف و چي وي ) 1997(، جنل و همكاران ) 2001(، ولف و همكاران )1999(، ولف و تول )1997(ران همكا

) 2005(، ولف، راف و پريفتر )2004(، باند و همكاران و يمير ) 2002(، رايزبرگ و پين )2005(ياكوفسكي 
) 2006(باند و ممرت ، )1385(باقرلي ) 2002(همراستا و در يادداري با تحقيقات چي وي ياكوفسكي و ولف 

بين دو گروه جفت شده و آزمونگر كنترل در شكل و دقت حركت طي اكتساب، يادداري و انتقال، . مغاير است
عملكرد بهتر خودكنترلي ها را مي توان در واگذاري مسئوليت بيشتر به آنها . اختالف معني داري مشاهده نشد

 تعداد كو ششهايي كه در آن بازخورد دريافت مي كردند، در زمان تصميم گيري ارائة بازخورد و هم در مورد
گروه خودكنترل از آنجا كه از زمان ارائة بازخورد آگاه بودند، خود را با آن تطبيق مي دادند و بنابراين . نسبت داد

 . با توجه به نياز خود بازخورد دريافت مي كردند

                                                           
1 - Titzer et al  
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ي در مورد اينكه چند بار عملكرد خود رثابت كرد كه ارائة فرصت به يادگيرندگان در تصميم گينتايج تحقيق 
 . حمايت مي كند) 1997(اين نتايج از يافته هاي جنل و همكاران . را ببينند، مؤثر است

در تكليف آندرهند پرتاب توپ دريافتند كه گروه خودكنترل نسبت به ديگر ) 1995(جنل ، كيم و سينگر 
، در يادداري عملكرد بهتري داشتند كه با )و آزمونگر كنترل% 50جفت شدة تواتر نسبي (گروه هاي بازخوردي 

 . نتايج تحقيق حاضر همخواني دارد

نتايج تحقيق حاضر در تضاد با تحقيق باقرلي است، زيرا در آن تحقيق گروه خودكنترل نسبت به گروه دور از 
شايد عدم مزيت بازخورد خودكنترلي در تحقيقات آنها كافي نبودن .  عمل كرددامنه و نزديك از دامنه ضعيف تر

 خودكنترل و بازخورد نوار KPتعداد كوشش هاي تمريني باشد، همچنين از آنجا كه در تحقيق حاضر از 
سلط ي استفاده شد، بنابراين افراد مي توانند بر جنبه ها و موقعيت هاي خاص اجرا تويدئويي به صورت خودكنترل

يابند و تكليف را با دقت بيشتري انجام دهند به نظر مي رسد كه اين كار مزيتي بر بازخورد خودكنترل بدون 
 . استفاده از نوار ويدئويي باشد

وي در تكليف پرتاب توپ تنيس با دست . مغاير است) 2006(نتايج تحقيق حاضر، با نتايج تحقيق باند 
همة گروه ها در اكتساب افزايش يافته كه همراستا با تحقيق حاضر غيربرتر دريافت كه شكل و دقت حركت 

تمرين تنها در دقت حركت امتياز بهتري نسبت به + است، ولي در يادداري گروه خودكنترل و گروه خودكنترل 
گروه جفت شده داشتند و در شكل حركت طي يادداري امتيازهاي گروه ها مشابه بود كه نتايج در شكل حركت 

در تحقيق حاضر هم در شكل و هم در دقت حركت نتايج . ا و در دقت حركت مغاير با تحقيق حاضر استهمراست
 . معني داري به دست آمد، حال آنكه در انتقال نيز نتيجه تكرار شد

به . بيان مي دارند كه تمرين خودكنترلي به اختالفات پردازشي مؤثرتري منجر مي شود) 2002(ولف و شيا 
حين كوشش هاي مرحلة اكتساب شكل پرتاب پيشرفت كرد و در آزمون يادداري گروه خودكنترل طور كلي، در 

يافته هاي تحقيق ). 22(شكل و دقت پرتاب خويش را در سطح باالتري در مقايسه با گروه جفت شده حفظ كرد 
از قيق حاضر نتايج تح. آنها از نظر پيشرفت در اجرا با تحقيق حاضر در شكل و دقت حركت همخواني داشت

آنها در مورد به حداكثر رساندن اثربخشي بازخورد آگاهي . حمايت مي كند) 1997(يافته هاي جنل و همكاران 
از اجرا به وسيلة نمايش نوار ويدئويي و محيط يادگيري خودكنترلي تحقيق كردند و به بررسي تفاوت بين افراد 
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در تحقيق وي شركت كنندگان در همة . خواني داردخودكنترل و جفت شده پرداختند كه با تحقيق حاضر هم
از بازخورد نوار ويدئويي استفاده كرده بودند و در پايان  ) KP خالصه، جفت شده و KPخودكنترل، (گروه ها 

به نظر مي رسد گروه خودكنترل از مزيت بازخورد نوار . گروه خودكنترل عملكرد بهتري از ديگر گروه ها داشتند
ه گروه هاي ديگر بهرة بيشتري بردند، به طوري كه در آزمون يادداري و انتقال، اين مسئله كامالً ويدئويي نسبت ب

در واقع، مي توان مزيت گروه خودكنترلي را به تشويق بيشتر آنها براي شركت در روند يادگيريشان . مشهود است
كرده، ولي به تدريج طي بالك ها با افراد در اين گروه در كوشش هاي اول بازخورد بيشتري دريافت . نسبت داد

بهبود در عملكرد و احتياج به توجه و تمركز كمتر در شكل حركت، خود را وادار به دقت بيشتر مي كنند، 
 . براساس نظر محققان قبلي، خود آنها مسئوليت روند يادگيري شان را بر عهده مي گيرند

راي گروه خودكنترل در استفاده از وسايل كمكي دريافتند، كاهشي در يادداري ب) 1995(جنل و همكاران 
يافت نشد، اما كاهش آشكاري در يادداري براي گروه جفت شده و آزمونگر كنترل ديده شد كه با نتايج تحقيق 

 . حاضر همخواني دارد

بيان مي دارند كه تمرين خودكنترلي به اختالف پردازشي موثرتر نسبت به يادگيرندگان ) 2002(ولف و شيا 
 خودكنترلي كه براي راهنمايي اختصاص مي يابد ، محيطي KPشرايط ). 22(خودكنترل منجر مي شود  دونب

در اين حالت روش خودكنترلي بر اطالعات مربوط به . ارائه مي دهد كه فرد براي يادگيري خود تشويق مي شود
 ). 12(حركت تاكيد مي كند 

شايد يكي از داليل عدم مزيت . در تضاد است) 1385(نتايج تحقيق حاضر با نتايج تحقيق باقرلي 
خودكنترلي در آن تحقيق، كافي نبودن تمرين بر اثر گذاري بر بازخورد باشد، همچنين از آنجا كه در تحقيق 

 خودكنترل و نمايش نوار ويدئويي از عملكرد فرد نشان داد، بنابراين افراد اين توانايي را يافتند كه بر KPحاضر 
 ). 6(قعيت هاي خاص اجرا تسلط يابند و تكليف را با دقت بيشتري انجام دهند جنبه ها و مو

، گروه خودكنترل و آزمونگر كنترل كه از بازخورد نوار ويدئويي استفاده كرده )2004(در تحقيق منيكل 
ر ويدئويي  كالمي در مهارت فريزبي داشتند كه در واقع بازخورد نواKPبودند، نتايج بهتري از گروه خودكنترل و 

كه تنها در گروه خودكنترل با استفاده از ) 14(حركت در سه فاز عنوان كردند را عامل اصلي بهبود شكل و دقت 
به نظر مي رسد بهبود نسبي در سه گروه تحقيق حاضر . نوار ويدئويي نتايج با نتايج تحقيق حاضر همخواني دارد
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ي باشد، حال آنكه گروه خودكنترل عالوه بر بازخورد نوار ويدئويي يادداري و انتقال به علت تاثيرات نوار ويدئويدر 
همچنين از آنجا كه گروه خودكنترل به زمان و ارائة بازخورد احاطه . از مزيت خودكنترلي نيز بهره مند بودند

ردند، آزمونگر بازخورد دريافت مي كداشته و آزمونگر كنترل ها كنترلي بر شرايط بازخوردي نداشت و به اختيار 
 . عملكرد بدتري از گروه خودكنترل نشان دادند

آنها در تكليف پرتاب نيزه . همخواني دارد) 2001(تحقيق حاضر با نتايج تحقيق وبستر، منيكلي و گراب 
 . نشان دادند، گروه خودكنترل نسبت به گروه آزمونگر كنترل، عملكرد بهتري داشتند

فت بسكتبال نشان دادند كه گروه خودكنترل در يادداري در پرتاب شوت ج) 2005(ولف، راف و پريفر 
كه نتايج در اكتساب مغاير و در يادداري همراستا با نتايج ) 21(عمكلرد بهتري نسبت به گروه جفت شده داشتند 

 علت مغايرت با ، ) كوشش45(به نظر مي رسد تعداد كوشش هاي كمتر آنها در اكتساب . تحقيق حاضر است
 كوشش استفاده شد و در كوشش هاي 100ضر باشد، حال آنكه در تحقيق حاضر در اكتساب از نتايج تحقيق حا

 . آخر پيشرفت واضحي در عملكرد ديده شد

در اجرا موقتي نبوده و يادگيري افزايش در اجراي تكليف در آزمون انتقال توسعه يافت، بنابراين تغييرات 
اما درگروه آزمونگر كنترل و . موجب افزايش يادگيري شده استصورت گرفته است، به عبارتي، اين نوع بازخورد 

اين نتايج ممكن است به دليل فراواني . جفت شده، اجرا اندكي توسعه يافته و تغييرات معني دار نبوده است
نسبي باالي بازخورد در كوشش هاي اولية گروه خودكنترل باشد، هر چند به تدريج طي كوشش هاي بعدي 

اين آزمودني ها از نحوه و زمان دريافت بازخورد مطلع بودند، ولي گروه جفت .  تقاضا مي كنندبازخورد كمتري
 . شده از نحوة دريافت بازخورد اطالعي نداشتند

به نظر مي رسد كه ارائة فرصت به يادگيرندگان براي كنترل شرايط تمريني شان آنها را به جست و جوي 
 ). 17( و شرايط تمرين را بر اساس نيازهايشان سازگار مي كند راهبردهاي حركتي مختلف تشويق مي كند

يادگيرندگان كه بازخورد نوار ويدئويي را در گروه خودكنترل دريافت داشتند، شكل و دقت پرتاب بهتري در 
عملكرد يادگيرندگان خودكنترل، . سه مرحلة اكتساب، يادداري و انتقال نسبت به گروه هاي ديگر نشان دادند
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به طور كلي، با اين تحقيق به نتايج مثبت خودكنترلي در يادگيري مهارت .  به وابستگي زمينه اي كمتر بودتمايل
 . افزوده شد

علت عملكرد بهتر خودكنترلي ها را مي توان در دريافت بازخورد بيشتر آنها در كوشش هاي اول نسبت داد 
 5الي كه در گروه آزمونگر كنترل آزمودني ها بعد از كه در واقع بر نقش اطالعاتي بازخورد تاكيد مي كند، در ح

گروه . كوشش بازخورد دريافت مي كردند و به نظر مي رسد كه اين تعداد براي يادگيري مناسب نبوده است
عملكرد گروه . جفت شده نيز از آنجا كه از زمان ارائة بازخورد آگاه نبودند، بنابراين عملكردشان مختل مي شد

 . والي تمرين و با پيشرفت در بالك ها، بهتر شد و به نتايج بهتري دست يافتندخودكنترل در ت

يافته ها نشان داد كه مزاياي خودكنترلي و نوار ويدئويي را مي توان به يادگيري مشاهده اي از نوع خود 
 آنها تقاضاي وقتي. اجرا كنندگان ممكن است در زمينة مشاهدة عمل خود ارائه دهند. مشاهده اي نيز تعميم داد

براي مثال . بازخورد مي كنند، در وضعيتي قرار مي گيرند كه در آن طرح نمايش براي آنها تخمين زده مي شود
صحيح يا غلط است، توجه خاصي به جنبه هاي الگوي حركتي يادگيرندگان خودكنترل با تاييد حركاتشان كه 

 مقدار خيلي جزيي در چنين فعاليت هاي پردازش مي كنند، بر خالف آن گروه جفت شده و آزمونگر كنترل، به
اطالعاتي به علت غيرقابل پيش بيني بودن ارائة الگو شركت مي كنند كه نتايج با نتايج تحقيق ولف و همكاران 

 . همخواني دارد) 2005(

 اي براي تسهيل يادگيري خودتنظيمي  از يك رويكرد شناختي ويدئو را واسطه) 1997(جنل و همكاران 
رسد  كه البته به نظر مي) 11(گذارد  در واقع ويدئو به دليل تاثيرات انگيزشي بر روند شناختي تاثير مي. دانند مي

 را در تمام KRها  با توجه به ماهيت پرتاب دارت آزمودني.  در تحقيق حاضر عامل اصلي استKRكه ارائة 
ست كه توجه بيشتري به كيفيت حركت و كوشش هاي خود به طور مستقيم دريافت مي كنند، بنابراين واضح ا

  به KR كارايي بيشتري از ارائة KR به عالوه KRبه نظر مي رسد كه ارائة . عناصر الگوي حركتي داشته باشند
 به طور KRتنهايي داشته باشد و شكل ايده آل تري از بازخورد در وضعيت خودكنترلي ايجاد مي كند، حتي اگر 

 .دروني در اختيار فرد باشد

مغاير است، زيرا در تحقيق آنها خودكنترلي براي ) 2006(نتايج تحقيق حاضر با نتايج تحقيق باند و ممرت 
البته به نظر مي رسد علت مزيت خودكنترلي در . مهارت هاي تصميم گيري عاملي كاهنده نشان داده شده است
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 در حالي كه در مهارت دارت، هر باشد كه مهارت شناختي صرف است،) تيك تاك تو(تحقيق آنان، نوع مهارت 
 ممكن KRهمچنين ارائة بازخورد به صورت نوار ويدئويي از . دو جزء شناختي و حركتي در مهارت دخيل اند 

 افزوده شده بود و در KRاست علت ديگر مزيت خودكنترلي در تحقيق حاضر باشد، حال آنكه در تحقيق آنان از 
 . يار افراد قرار داشت به صورت دروني در اختKRتحقيق حاضر 

 از بازخورد نوار ويدئويي سود بردند، اما آنهايي كه در محيط يادگيري خودكنترل بودند، KPهمة گروه هاي 
 . بهتر ياد گرفتند

با بررسي نتايج تحقيق حاضر و مقايسة آن با تحقيقات انجام گرفته، در مي يابيم كه استفاده  از بازخورد نوار 
لي در بهبود عملكرد مهارت هاي حركتي كه عالوه بر جزء حركتي داراي جزء شناختي ويدئويي و خودكنتر

 . بااليي نيز است، مثمرثمر خواهد بود
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