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زهراء، زهراء، ، استاديار دانشگاه ال، استاديار دانشگاه ال))عع((كارشناس ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات تهران، دانشيار دانشگاه امام حسين كارشناس ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات تهران، دانشيار دانشگاه امام حسين 
  كارشناس ارشد تربيت بدني و علوم ورزشيكارشناس ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي

 
 چكيده

، و كاهش فراواني %)100(تواتر زياد و كم، متواتر اثر بازخورد آگاهي از نتيجة خود كنترلي با تحقيق، مقايسة انجام از هدف 
 60به اين منظور . بر يادگيري مهارت هدف گيري پرتابي كودكان شهر الشتر، در دو مرحله، اكتساب و يادداري است%) 50(

اكتساب و  گروه خودكنترلي، متواتر و كاهش يافته، تكليف هدف گيري پرتابي را در دو مرحلة 3آزمودني به طور تصادفي در 
و %) 30باالتر از (گروه خودكنترلي بعد از مرحلة اكتساب به دو گروه تواتر باال .  ساعت انجام دادند24يادداري با فاصلة تاخيري 

براي تجزيه و تحليل داده هاي به دست آمده در مرحلة اكتساب و يادداري، از آمار توصيفي و . تقسيم شدند%) 18كمتر از (پايين 
در بخش آمار توصيفي، شاخص هاي مركزي و پراكندگي مربوط به اندازه هاي متغير تابع گروه هاي تجربي . تفاده شداستنباطي اس

و در بخش آمار استنباطي براي بررسي اهداف اختصاصي اين آزمايش در مرحلة اكتساب از روش تحليل واريانس عاملي مركب 
 و براي مرحلة يادداري از تحليل واريانس يك متغيره و آزمون تعقيبي 4) روش ارائة بازخورد (× 6) سري كوشش هاي تمريني(

سطح معني داري نيز براي .  استفاده شدSPSS 11.5براي محاسبات و تحليل آماري اطالعات خام از نرم افزار . توكي استفاده شد
ة اكتساب تفاوت معني داري بين گروه بر اساس نتايج به دست آمده، در مرحل.  در نظر گرفته شد≥P 05/0تمام روش هاي آماري 

ازاين رو مي توان گفت كه در مورد . ها مشاهده نشد و در مرحلة يادداري گروه متواتر عملكرد بهتري نسبت به ديگر گروه ها داشت
 . داردكودكان بين شرايط تمريني آزمودني مدار و مربي مدار، شرايط تمريني مربي مدار متواتر بهترين نتيجه را به دنبال 

 
 هاي كليدي واژه

 . بازخورد افزوده، بازخورد خودكنترلي، بازخورد متواتر، بازخورد كاهش يافته، كودكان 

                                                           
                                                       Email: nimaosport@yahoo.com 09125702008 :تلفن :  نويسندة مسئول -11
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 مقدمه

اگر بتوانيم سازماندهي يك تجربه را در فرايند يادگيري از بعد زماني مورد توجه قرار دهيم، شايد سه نوع 
اقدام هاي قبل از عمل شامل . مل، حين عمل و پس از عملاشد؛ اقدام هاي قبل از عباقدام قابل تقسيم بندي 

كلية طرح ها و نقشه هايي است كه براي ارائة ايدة حركتي به آموزنده انجام مي گيرند، از جمله برانگيختگن 
اقدام هاي حين عمل، كلية فعاليت هايي هستند كه توسط . يادگيرنده، ارائة دستورات آموزشي و نمايش مهارت

رنده و مربي در راستاي اجراي خود مهارت انجام مي شود، مانند تمرين بدني به اشكال مختلف، خود يادگي
اقدام هاي پس از عمل به تدابير و فعاليت هايي گفته مي شود كه . تمرين ذهني و راهنمايي بدني و ارائة بازخورد

ستفاده از تجربة آن براي كوشش بعدي بار ديگر توسط خود آموزنده يا مربي براي ارزيابي آنچه انجام شده و با ا
صورت مي گيرند، مانند تشخيص خطا و ارائة بازخورد، اين اقدام ها در شرايط عملي انتقال تجربة يادگيري را به 

در اين باره از اقدام هايي كه توسط . يك آموزنده يا به يك كالس آموزشي به حد بهينة خود افزايش مي دهد
 است، كه از منبع خارجي ناشي شده و يادگيرنده را از نحوة 1ود، ارائة بازخورد افزودهمربيان برنامه ريزي مي ش

. انجام كار خود آگاه مي سازد و به اين ترتيب نقش مهمي در فرايند يادگيري و آموزش حركتي به عهده دارد
كه بنا به درخواست يكي از روش هاي تعيين تواتر بازخورد كه اغلب متخصصان از آن غفلت مي كنند، اين است 

با اين رويكرد، شاگرد مي تواند به طرز فعال تري در تعيين ويژگي هاي تمرين . شاگرد به او بازخورد بدهيم
مطالعات اخير سودمندي تمرين خودكنترلي را براي يادگيري مهارت هاي حركتي ). 11(مشاركت داشته باشد 

چگونه اجازه دادن به يادگيرنده براي كنترل جنبه هايي از در اين تحقيقات نشان داده شده كه . نشان داده اند
يا نمايش ) 18، 16(، به كار بردن وسيله هاي كمك جسماني )4، 1، 3، 8(تمرين مانند ارائة بازخورد بيروني 

شرايط ) 2002( و ولف 3، چيوياكوفسكي)2002 (2چن و همكاران. بر يادگيري تاثير مي گذارد) 17(زمان هدف 
 را با شرايط جفت شده كه در آن هر آزمودني از گروه كنترل با يك آزمودني از گروه خودكنترلي خودكنترلي

براي مثال، . جفت مي شد، مقايسه كردند، يعني براي گروه خودكنترلي يك گروه كنترل در نظر گرفته شد
وه خودكنترلي آزمودني هاي جفت شدة گروه كنترل بازخورد را در همان تالش هايي كه آزمودني هاي گر

                                                           
1 - Augmented Feedback 
2 - Chen & et al  
3 - Chiviacowsky & Wulf 
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% 50 اثر چهار نوع بازخورد خالصه، تواتر نسبي 1جان كيم و سينگر. درخواست مي كردند، دريافت مي كنند
مربي مدار و آزمودني مدار و بدون بازخورد را بر يادگيري يك مهارت حركتي بسته كه شامل يك ضربة گلف از 

آنان دربارة نيروي توپ، ارتفاع . د، بررسي كردند سانتيمتر بو10 سانتيمتر به سمت هدفي به قطر 183فاصلة 
گروهي كه خودشان تواتر دريافت بازخورد . توپ وتاب دادن دست به آزمودني ها بازخورد آگاهي از نتيجه دادند

هايي كه تواتر آگاهي از نتيجة آنان را از آزمونگران تعيين كرده بودند، در  را تعيين كردند، در مقايسه با ديگر گروه
 كوشش تقاضاي 40 درصد از 7در اين آزمايش آزمودني ها فقط در . زمون يادداري عملكرد بهتري داشتندآ

 هاي انجام شده در زمينة خودكنترلي به طور وسيعي از  ، درحالي كه پژوهش)9(كردند آگاهي از نتيجه 
توان مزاياي بازخورد  داد كه مياند، مطالعة اخير چيوياكوفسكي و ولف نشان  هاي بزرگسال استفاده كرده آزمودني

 2نتايج آنها نشان داد كه نمره هاي دقت در آزمون يادداري.  ساله تعميم داد10خودكنترلي را نيز به كودكان 
بود و گروه خودكنترلي عملكرد بهتري نسبت به گروه براي آزمودني هاي خودكنترلي نسبت به جفت شده باالتر 

 و ولف در صدد پاسخ گويي به اين سؤال برآمدند كه آيا بين يادگيري يوياكوفسكيچ). 5(جفت شده داشت 
بعد از ). 2(كودكاني كه تواتر باالتري از بازخورد را درخواست مي كردند نسبت به تواتر پايين تفاوتي وجود دارد 

ميانگين (باال و تواتر %) 4/8ميانگين بازخورد درخواستي ( آزمودني ها به دو گروه تواتر پايين 3مرحلة اكتساب
نتايج آنان نشان داد كودكاني كه بازخورد بيشتري درخواست مي . تقسيم شدند%) 3/39بازخورد درخواستي 

 . كنند، عملكرد بهتري نسبت به گروه درخواستي بازخورد كمتر دارند

گساالن بررسي  در ادامة اين تحقيقات، تواتر كاهش يافته و متواتر را براي كودكان و بزر4سوليوان و همكاران
 درصد بازخورد را در مرحلة اكتساب دريافت مي كردند، عملكرد دقيق 100نتايج نشان داد كودكاني كه . كردند

تر و باثبات تري نسبت به گروه تواتر كاهش يافته در آزمون يادداري داشتند، درحالي كه نتايج براي بزرگساالن 
ت نيروهاي انساني صحبت مي شود، فراهم ساختن شرايط و وقتي از آموزش و تربي). 14(برعكس كودكان بود 

از سوي ديگر، الزمة دست يابي . امكانات براي كسب بهترين نتيجه در كوتاهترين زمان ضروري به نظر مي رسد
امروزه در رقابت هاي ورزشي مهم جهاني و المپيك . به سطوح باالي عملكرد، شروع تمرين از سنين كم است

                                                           
1 - Janelle, P, Kim. J., Singer  
2 - Retention test  
3 - Acquisition test  
4 - Solivan & et al.  



 1388، زمستان 3 ورزشي، شمارة –رشد و يادگيري حركتي نشرية                       

 

26

. شكاراني هستيم كه اغلب از كودكي شروع به تمرين و فراگيري مهارت هاي ورزشي كرده اند ورزشاهد موفقيت
از آنجا كه . اين مسئله لزوم اهميت دادن به تمرين در كودكان را بيش از پيش براي ما مشخص مي سازد

ه نيازمند حافظة كودكان در مقايسه با بزرگساالن از راهبردهاي متفاوتي براي پردازش اطالعات در تكاليفي ك
.  فضايي، حافظة بازشناسي شيء، يادگيري كالمي، يا سطوح باالي تمركز توجه است، استفاده مي كنند–بينايي 

اين تفاوت ها در توانايي هاي شناختي، ممكن است به تفاوت بين كودكان و بزرگساالن در يادگيري حركتي 
زرگساالن، در آموزش آنان از شيوة متفاوتي استفاده منجر شود و تعميم دادن اصول يادگيري حركتي كه از ب

با توجه به اينكه يكي از مهم ترين عوامل تاثيرگذار بر عملكرد فراهم كردن اطالعاتي دربارة اجرا به منظور . كرد
 است و با وجود تحقيقات گسترده در مورد اثر بازخورد در حين تمرين يك تكليف – يا بازخورد –اصالح عملكرد 

. ي بر اكتساب و يادگيري در بزرگساالن، در حوزة يادگيري حركتي در كودكان تحقيقات اندكي وجود داردحركت
ازاين رو هدف از تحقيق حاضر مقايسة اثر بازخورد آگاهي از نتيجة خودكنترلي تواتر زياد، كم، متواتر و كاهش 

 . اب و يادداري استيافته بر يادگيري مهارت هدف گيري پرتابي كودكان در دو مرحلة اكتس

پژوهش حاضر از جنبة كاربردي نيز مثمرثمر است، چنانچه به مربيان در پاسخ به اين سؤال كه برنامه ريزي 
تمرين را بر مبناي آزمودني مداري يا مربي مداري طرح ريزي كنند، كمك كرده و در بهينه سازي جلسات 

 . تمريني نقش قابل توجهي را ايفا كند

 

 تحقيق روش 

 زمودني ها آ

 سال بودند كه به صورت 10-11 دانش آموز شهر الشتر با دامنة سني 60شركت كنندگان در اين تحقيق 
 نفر 20تصادفي انتخاب و به طور تصادفي در گروه هاي بازخورد خودكنترلي، متواتر و كاهش كه هرگروه از 

 ). 5(تشكيل شده بوده قرار گرفتند 
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 ابزار تحقيق 

فاده در اين تحقيق شامل يك پرتابه، وسيله اي براي بستن چشم آزمودني ها و يك هدف بر ابزار مورد است
 10 سانتيمتر كه هر دايره 100، تا 30، 20، 10 دايرة متحدالمركز، با شعاع هاي 10كه هدف از . روي زمين بود

 ). 5(امتياز دارد، به منظور اندازه گيري دقت پرتاب ها تشكيل شده بود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نحوة اجراي تحقيق 

تكليف آزمودني ها مي بايست پرتابه را با دست غيربرتر خود به سوي هدفي كه روي زمين اين براي انجام 
 تعيين "كدام دست را براي نوشتن استفاده مي كنيد"دست برتر با سؤال از آزمودني ها . قرار داشت، پرتاب كنند
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هدف فاصله داشت، قرار گرفتند و به سمت هدفي كه دواير  متر از 3آزمودني ها پشت خطي كه ). 5(شد 
در روز اول آزمايش كه مربوط به مرحلة اكتساب . روي كردند  سانتيمتر داشت، نشانه10متحدالمركزي به شعاع 

به منظور جلوگيري از ديدن هدف در .  تايي بود، انجام دادند10 مرحلة 6 پرتاب كه شامل 60بود، آزمودني ها 
منطقة هدف به چهار بخش تقسيم شد و بازخورد آگاهي . اي پوشانده شد ب، چشم آزمودني ها با پارچهحين پرتا
بر حسب جهت و مسافت پرتاب ها از مركز هدف به صورت بلند، كوتاه، چپ و راست، به صورت كالمي از نتيجه 
، يعني خطوط بيروني، كه )50-0(حي به عالوه آزمودني ها در مي يافتند كه پرتاب آنها دور بوده در نوا. ارائه شد

.  امتياز دارند90 تا 60يعني خطوط داخلي كه ) 90-60( امتياز دارند يا نزديك، در نواحي 50 امتياز تا 0از 
 درصد آگاهي از نتيجه قرار گرفتند و بازخورد، با توجه به 50 درصد و 100 گروه خودكنترلي، 3آزمودني ها در 

به اين صورت كه در گروه خودكنترلي هر زمان كه آزمودني ها درخواست بازخورد مي . گروه ها به آنها ارائه شد
% 100 كوشش و به گروه با 30در ) كاهش يافته(آگاهي از نتيجه % 50گروه با . كردند، بازخورد ارائه مي شد

% 50 بازخورد گروه قابل ذكر است كه در برنامه ريزي.  كوشش بازخورد ارائه شد60در ) متواتر(آگاهي از نتيجه 
به اين صورت كه با پيشرفت تمرين از تعداد بازخورد كاسته مي شد، . آگاهي از نتيجه از روش حذفي استفاده شد

بعد از مرحلة اكتساب به منظور مقايسة اينكه آيا . از كوشش ها بازخورد داده مي شد% 50به طوري كه فقط در 
، مقايسه با ديگر گروه ها، آزمودني ها گروه خودكنترلي به دو تاستواتر زياد يا كم بازخورد درخواستي مفيد 

 ساعت پس 24. تقسيم شدند%) 18كمتر از (و خودكنترلي تواتر پايين %) 30باالتر از (گروه خودكنترلي تواتر باال 
رحله در اين م.  كوشش تمريني بود، اجرا كردند10از مرحلة تمرين، آزمودني ها مرحلة يادداري را كه شامل 

 . بازخورد به آنها ارائه نشد

 و اگر در يكي از 100نحوة نمره گذاري به اين شكل بود كه اگر پرتابه در مركز هدف فرود مي آمد، امتياز 
و اگر پرتاب به هدف نمي خورد، امتياز صفر براي آزمودني ... ، 70، 80، 90مناطق ديگر فرود مي آمد، امتيازهاي 

 . اساس ميانگين عملكرد فرد در كوشش ها ارزيابي شددقت اجرا بر . ثبت مي شد

 روش هاي آماري تحقيق 

در بخش آمار . براي تجزيه و تحليل داده هاي به دست آمده از آمار توصيفي و استنباطي استفاده شد
در . توصيفي شاخص هاي مركزي و پراكندگي مربوط به اندازه هاي متغير تابع گروه هاي تجربي محاسبه شد
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آمار استنباطي براي بررسي اهداف اختصاصي اين آزمايش در مرحلة اكتساب از روش تحليل واريانس بخش 
 بين – براي مقايسه هاي درون گروهي 4) روش ارائة بازخورد (6 ×) سري كوشش هاي تمريني (عاملي مركب 

براي مقايسه هاي بين گروهي داده هاي مرحلة اكتساب و براي مرحلة يادداري از تحليل واريانس يك متغيره 
گروه داده هاي مرحلة يادداري و آزمون تعقيبي توكي به منظور به دست آوردن اينكه تفاوت معنادار بين كدام 

براي محاسبات و تجزيه و تحليل آماري اطالعات خام، از نرم افزار . يك از گروه ها وجود دارد، استفاده شد
SPSS 11.505/0 براي تمام روش هاي آماري در سطح سطح معني داري نيز.  استفاده شد P≤ در نظر گفته 

 . شد

 

 نتايج و يافته هاي تحقيق 

 مرحلة اكتساب 

 نمودار خطي ميانگين پرتاب ها در كوشش هاي تمريني مرحلة اكتساب و يادداري بين روش هاي 1شكل 
ايل تمرين نمره هاي دقت همان طور كه ديده مي شود، نسبت به او. مختلف ارائة بازخورد را نشان مي دهد

ميانگين نمره هاي دقت بين بلوك هاي درون هر گروه با . آزمودني ها در بلوك هاي كوششي افزايش يافته است
يكديگر و همچنين با ميانگين بلوك هاي گروه هاي ديگر متفاوت است و بيشترين نمره ها مربوط به گروه 

انس عاملي مربوط به ميانگين پرتاب ها در مرحلة اكتساب نشان واريتحليل .  درصد است100بازخورد با فراواني 
تفاوت معني دار شد، در مورد اثر اصلي ) P ،84/5 = F = 000/0(مي دهد كه در مورد كوشش هاي تمريني 

تفاوت معني دار نشد، ولي به سطح معناداري نزديك شد و ) P ،53/2 = F = 068/0) (تفاوت بين گروه ها (گروه 
 ). <P 05/0(ها تفاوت معني دار نشد ديگر اثر

 مرحلة يادداري 

در مقايسه با پايان تمرين . يك روز بعد شركت كنندگان آزمون يادداري را بدون بازخورد انجام دادند
افت % 50هاي دقت سه گروه خودكنترلي با تواتر زياد، خودكنترلي با تواتر كم، بازخورد با تواتر  ميانگين نمره
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شود و  ديده مي% 100به هم است، ولي اين افت به مقدار خيلي كمتري در گروه بازخورد با تواتر كرده و نزديك 
 ها در مرحلة يادداري نشان  تحليل واريانس يك متغيرة مربوط به ميانگين پرتاب.  گروه ديگر است3بيشتر از 

 . دار شد تفاوت معني) P ،782/6  =F = 001/0) (ها تفاوت بين گروه(دهد كه در مورد اثر اصلي گروه  مي

 
نمودار خطي ميانگين عملكرد كودكان در كوشش هاي تمريني مرحلة اكتساب و يادداري بين _  1شكل 

 روش هاي مختلف ارائة بازخورد

 در مرحلة يادداري به منظور به دست آوردن اينكه 05/0در ادامه آزمون تعقيبي توكي با دامنة بحراني 
نتايج به دست آمده نشان داد كه تفاوت بين . م يك از گروه ها وجود دارد، انجام گرفتتفاوت معنادار بين كدا

 گروه خودكنترلي با فراواني زياد، خودكنترلي با فراواني كم، بازخورد 3و هر يك از % 100گروه بازخورد با فراواني 
بهترين عملكرد نيز مربوط به گروه . د گروه تفاوت معناداري مشاهده نش3معنادار شد، اما بين اين % 50با فراواني 

 .  نشان داده شده است1نتيجة اين آزمون در جدول . آگاهي از نتيجه است% 100بازخورد با فراواني 
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  در مورد اثر اصلي گروه در مرحلة يادداري05/0آزمون تعقيبي توكي با دامنة بحراني _1جدول 

خودكنترلي با  گروه
 فراواني زياد

خودكنترلي با 
 راواني كمف

بازخورد با 
 %50فراواني 

بازخورد با 
 %100فراواني 

MD 57/8 14/7 92/83 
 خودكنترلي با فراواني زياد

P 

 

99/0 00/1 ∗036/0 

MD 57/8 5/8 6/92 
 خودكنترلي با فراواني كم

P 99/0 
 

99/0 ∗008/0 

MD 14/7 5/8 84 
 %50بازخورد با فراواني 

P 00/1 99/0 
 

∗002/0 

MD 9/83 6/92 84 
 %100زخورد با فراواني با

P ∗036/0 ∗008/0 ∗002/0 

 

 ≥P 05/0 معني داري ∗

 

 بحث و نتيجه گيري 

و %) 100(اين تحقيق با هدف مقايسة اثر بازخورد آگاهي از نتيجة خودكنترلي با تواتر زياد و كم، متواتر 
. دكان در مراحل اكتساب و يادداري انجام گرفت، بر يادگيري مهارت هدف گيري پرتابي كو%) 50(كاهش يافته 

حاصل از بررسي و جداول آماري نشان مي دهند، در مرحلة اكتساب بين هيچ كدام از گروه همان گونه كه نتايج 
با % 100در مرحلة يادداري بين ميانگين پرتاب هاي گروه بازخورد فراواني . ها تفاوت معناداري وجود نداشت

، تفاوت معني داري مشاهده شد و %50اني زياد، خودكنترلي با فراواني كم و بازخورد فراواني خودكنترلي با فراو
 . آگاهي از نتيجه بود% 100بهترين عملكرد مربوط به گروه خودكنترلي با فراواني 

ق چيوياكوسكي و يبراي مثال تحق). 5،2(اين نتايج با نتايج تحقيقات چيوياكوسكي و ديگران تضاد دارد 
ران روي كودكان، نشان داد كه گروه خودكنترلي نسبت به گروه جفت شده عملكرد بهتري در مرحلة ديگ
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اين تناقض ممكن است به اين دليل باشد كه در پژوهش آنها ميانگين بازخورد در ). 5(اكتساب و يادداري داشت 
از كوشش ها بازخورد % 28نيز در ) گروه مربي مدار(بود و گروه جفت شده % 28خواستي گروه خودكنترلي 

با بنابراين مي توان گفت كه ميانگين بازخورد دريافتي گروه مربي مدار در تحقيق آنها برابر . دريافت كردند
ميانگين بازخورد درخواستي گروه خودكنترلي بوده و گروه خودكنترلي به دليل مزايايي كه دارد، بهتر از گروه 

) مربي مدار(آگاهي از نتيجه % 100 ميانگين بازخورد دريافتي گروه در تحقيق حاضر. جفت شده عمل كرده است
% 100بيشتر از ميانگين بازخورد دريافتي گروه مربي مدار در تحقيق آنها بود، ازاين رو موجب برتري بازخورد 

روه شده و گ%) 30بيشتر از (و خودكنترلي با تواتر زياد %) 18كمتر از (نسبت به گروه خودكنترلي تواتر كم 
 . خودكنترلي عملكرد بهتري نسبت به ديگر گروه نداشته است

در طول تمرين خود ). 6،19(به نظر مي رسد بين فرايندهاي شناختي و انگيزشي رابطة منفي وجود دارد 
آنها در مورد هدف گزيني خودمختارند، دشواري تمرين را . كنترلي ها از مزيت هاي انگيزشي بيشتري برخوردارند

به همين داليل آنها انگيزش دروني . ص مي كنند، احساس استقالل و خودكارامدي بيشتري دارندخود مشخ
اما از ديدگاه شناختي خودكنترلي به معناي فشار بيشتر به . بيشتري دارند و در يادگيري بيشتر تالش مي كنند

مورد نحوة يادگيري خود تصميم آنها بر مبناي دانش خويش از تكليف و قابليت هايشان بايد در . يادگيرنده است
بگيرند كه چه تمرين و تكليفي را انتخاب كنند؟ چه موقع و به چه اندازه بايد تكليف را تغيير دهند؟ چه زماني و 

 از آنها ؟ و فراترچگونه بايد در خواست بازخورد يا تقاضاي استفاده از وسيلة كمك آموزشي را داشته باشند
عاليت هاي خود را در زمان هاي مختلف ارزيابي و در صورت لزوم آن را اصالح خودكنترل ها بايد سودمندي ف

يادگيرنده بايد بنابراين ). 13(در اين صورت توجه فرد بايد بين فرايند يادگيري و خودكنترلي تقسيم شود . كنند
فشار شناختي تصميمات متعددي را اتخاذ كند، به عبارت ديگر، درجات آزادي زيادي را بايد كنترل كند كه 

به دليل اين تاثيرات متضاد فرايندهاي شناختي و انگيزشي در حين تمرين، . زيادي را به يادگيرنده وارد مي كند
 . فراگيران خودكنترل عملكرد مشابهي با گروه هاي ديگر خواهند داشت

اين نتيجه با .  بودنتايج نشان داد كه تمرين براي كودكان در شرايط تمرين بازخورد كاهش يافته كمتر مؤثر
آنها بازخورد با فراواني كاهش يافته و متواتر را روي كودكان و . نتايج سوليوان و همكاران همخواني دارد

بازخورد را در مرحلة اكتساب دريافت مي كردند، % 100نتايج نشان داد كودكاني كه . بزرگساالن بررسي كردند
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محققان اين نتايج را . تواتر كاهش يافته در آزمون يادداري داشتندعملكرد دقيق تر و باثبات تري نسبت به گروه 
براي از قبل برنامه ريزي كردن حركات هدف گيري پرتابي نسبت دادند به كمبود تجربه و توانايي كمتر كودكان 

موافق است كه پيشنهاد مي كند تعامل پيامدهاي  1نتايج تحقيق حاضر با پيشگويي چارچوب نقطة چالش). 14(
يك . تكليف، ويژگي هاي يادگيرنده و شرايط تمريني بر سطح درگيري يادگيرنده طي تمرين تاثير مي گذارد

نقطة بهينه چالش وجود دارد كه در آن مزاياي تمرين براي يادگيري بيشينه است، به اين علت كه تمرين سطح 
لش بهينه باشد، ممكن است نتيجه، اگر سطح چالش فراتر از نقطة چا. شناختي مناسب با يادگيري را مي طلبد

تالش شناختي باشد كه بيش از قابليت پردازش اطالعات يادگيرنده است، بنابراين مزاياي يادگيري را مختل مي 
همچنين چارچوب نقطة چالش پيشگويي مي كند كه اين نقطة چالش بهينه براي يادگيرنده هاي با قابليت . كند

بنابراين شرايط تمريني ). 15(اوت مانند كودكان و بزرگساالن متفاوت است پردازش اطالعات و سطح مهارت متف
با توجه به . كه يادگيري را در بزرگساالن سرعت مي بخشد، ممكن نيست براي كودكان مفيد و مثمرثمر باشد

يروني اينكه كودكان قابليت پردازش اطالعات كمتري نسبت به بزرگساالن دارند، بنابراين آن را با اطالعات ب
همچنين توانايي . دريافت شدة خود جبران مي كنند و اين مسئله سبب فراواني بيشتر بازخورد دريافتي مي شود

نشان دادند كه تواتر ) 1980(براي مثال، نيويل و همكاران ). 10، 12(استفاده از بازخورد با سن افزايش مي يابد 
 كودكان را جبران مي كند كه نتيجة آن يادگيري بيشتر بازخورد آگاهي از نتيجه محدوديت هاي پردازشي

بنابراين مي توان گفت كه كمبود در قابليت پردازش اطالعات كودكان را مي . مؤثرتر نسبت به تواتر پايين است
آگاهي از نتيجه % 100توان با ارائة بازخورد بيشتر جبران كرد، همان طور كه در تحقيق حاضر شرايط بازخورد 

از طرف ديگر، تمرين در شرايط بازخورد خطاي افزوده كنار گذاشته . تري در كودكان منجر شدبه يادگيري به
شود، يادگيرنده مجبور مي شود كه بازخورد دروني تهيه شده توسط گيرنده هاي حسي عمقي و بينايي در مورد 

 از مهارت و عملكرد را براي حذف خطاها پردازش وتفسير كند كه اين مسئله سبب بازشناسي حافظه اي
از طرف ديگر، مزاياي يادگيري در شرايط تمرين بازخورد كاهش يافته به توانايي ). 7(يادگيري بهتر مي شود 

براي اينكه در شرايط تمريني براي يادگيري حركتي مفيد باشد، . يادگيرنده در پردازش شناختي بستگي دارد
زهاي شناختي شرايط تمريني بيش از قابليت يادگيرنده اگر نيا). 15(بايد يك تالش شناختي بهينه را طلب كند 

ازاين رو مي توان گفت برنامه ). 15، 3(ممكن است تضعيف شود براي پردازش اطالعات باشد، مزاياي يادگيري 
                                                           
1 - Challenge Point Framework 
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ريزي بازخورد كاهش يافته به كار برده شده در اين تحقيق بيش از نقطة چالش بهينه در كودكان بوده و به 
 . ش شناختي نياز داشته كه قابليت پردازش اطالعات را سخت كرده استدرجه اي از تال

هاي تمريني بيشتري همراه بازخورد به منظور بازشناسي دقيق  توان گفت كه كودكان به تالش كلي مي طور به
ار، مد مدار و مربي همچنين نشان داده شد كه بين شرايط تمريني آزمودني. تر مهارت حركت نياز دارند و باثبات

 . شرايط تمريني مربي مدار متواتر بهترين نتيجه را به دنبال دارد
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