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چکيده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اثر بازخورد خودکنترلی بر زمانبندی نسبی و مطلق طی تمرین مشاهدهای و بدنی بود.
آزمودنیها ( 09نفر) بهطور تصادفی به گروههای تمرین بدنی و مشاهدهای (خودکنترلی ،جفتشده و آزمونگر) تقسیم شدند و به
انجام یک تکلیف زمانبندی متوالی پرداختند .تکلیف فشردن کلیدهای  6 ،4 ،2و  8با حفظ زمانبندی نسبی و مطلق مشخص
بود .گروه خودکنترلی در زمان نیاز طلب بازخورد میکردند .درصورتی که دو گروه دیگر بر زمان دریافت بازخورد ،کنترلی نداشتند.
در مرحلۀ اکتساب  22و یادداری و انتقال  22کوشش انجام گرفت .داده ها با استفاده از روش تکرار سنجش و واریانس عاملی
مرکب تحلیل شد .نتایج نشان داد در مرحلۀ اکتساب ،گروه خودکنترل و آزمونگر خطای زمانبندی نسبی کمتری در مقایسه با
گروه جفتشده داشتند .در مراحل یادداری و انتقال ،گروه خودکنترلی خطای زمانبندی نسبی کمتری در مقایسه با گروههای
جفتشده و آزمونگر داشتند .همچنین گروه جفتشده خطای زمانبندی مطلق کمتری در مقایسه با گروه خودکنترلی نشان دادند.

واژههای کليدی:
یادگیری مشاهدهای ،بازخورد خودکنترلی ،زمانبندی نسبی ،زمانبندی مطلق.
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مقدمه
این امر بهخوبی پ ذیرفته شده که تمرین بدنی تنها روش کسب مهارت حرکتی جدید نیست و مشاهدۀ
مدل ،یادگیری دامنۀ وسیعی از تکالیف را تسهیل میکند ( .)22بهنظر بندورا )2086( 2مشاهدۀ اجرای مدل
سبب ایجاد بازنمایی از تکلیف موردنظر میشود .پس از آن ،هر زمان که نیاز به اجرای تکلیف باشد ،از بازنمایی
مذکور برای انتخاب ،برنامهریزی و پاسخ مورد نظر استفاده میشود .بازنمایی همچنین بهعنوان مرجع استانداردی
برای شناسایی و تصحیح خطاها عمل میکند .سازوکارهای فرضی که از طریق مشاهده کسب میشوند ،متفاوت
از آنهایی که طی تمرین بدنی توسعه مییابند و در یادگیری نقش دارند ،نیستند ( .)8بنابراین ،پیشنهاد شده که
ممکن است ،یادگیری مشاهدهای 2و یادگیری از طریق تمرین بدنی از طریق فرایندهای شناختی مشابه کسب
شوند ( .)4در سطح رفتاری نتایج تحقیقات قبلی نشان میدهد ،متغیری که بر یادگیری از طریق تمرین بدنی اثر
میگذارد ،بهطور مشابه یادگیری مشاهدهای را نیز تحت تأثیر قرار میدهد ( .)90در حقیقت ،برنامۀ تمرینی که
طی مشاهده تجربه می شود و اطالعات حسی که طی مشاهده در دسترسند ،نتایج یادگیری مشابهی را برای
مشاهدهکنندگان فراهم میسازند (.)94
از بین متغیرهای مختلف مؤثر بر یادگیری در زمینۀ تمرین بدنی ،بازخورد افزودهای که در پایان پاسخ
ارائه میشود ،مهمتر است ( .)99نقش بازخورد در زمینۀ تمرین بدنی بهخوبی پذیرفته شده ( )92اما نقش
بازخورد در زمینۀ تمرین مشاهدهای بهخوبی مشخص نشده است ( .)6 ،5براساس این پیشفرض که یادگیری
مشاهده ای و یادگیری از طریق تمرین بدنی از طریق فرایندهای شناختی مشابه کسب میشوند ،بهنظر میرسد
بازخوردی که در ارتباط با اجرای مدل در اختیار مشاهدهکننده قرار میگیرد ،نقش مهمی در یادگیری داشته
باشد .آدامز )2086( 9با استفاده از یک تکلیف زمانبندی چندبخشی نشان داد مشاهدهکنندگانی که در ارتباط با
اجرای مدل بازخورد دریافت میکردند ،در مقایسه با گروه بدون بازخورد ،خطای زمانبندی نسبی کمتری را
نشان دادند .بندورا ( )2086و آدامز اظهار داشتند الگوبرداری نیز مانند بازخورد آگاهی از نتیجه اطالعاتی را برای
فراگیر فراهم میآورد که در کوشش بعدی چه کاری انجام دهد ،اما هیچگونه اطالعاتی در مورد اشتباه یا نادرست
1 - Bandura
2 - Observational learning
3 - Adams
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بودن کوشش انجام گرفته ،در اختیار فرد قرار نمیدهد .از آنجا که الزم است تا فراگیر پس از اجرا ،به خطای
خود پی ببرد و آن را اصالح کند ،از اینرو وجود بازخورد ،ضمن مشاهدۀ الگو ضروری بهنظر میرسد ( .)8هاجز،
چاو و فرانکز )2999( 2خاطرنشان کردند با مشاهدۀ الگو ،یادگیرنده متوجه میشود که چه کاری را باید انجام
دهد و براساس آن یک مرجع تصحیح ایجاد میکند .اما مشاهده بهتنهایی برای یادگیری و ایجاد الگوهای حرکتی
پیچیده کافی نیست ،مگر اینکه بازخورد افزوده نیز فراهم شود (.)28
قبل از درک نقش بازخورد طی یادگیری مشاهدهای ،باید به نقش آن در زمینۀ تمرین بدنی پرداخته
شود .نظریههای قدیمی همچون آدامز ( )2922دربارۀ چگونگی عملکرد بازخورد به این صورت بود :ارائۀ پی در
پی ،سریع و دقیق بازخورد ،یادگیری مهارت حرکتی را افزایش میدهد ،چرا که برای اجرا در مرحلۀ فراگیری
مؤثرتر است و تصویر ذهنی آزمودنی را با مربوط کردن هر پاسخ به هدف تقویت میکند ( .)4اما سالمونی 2و
همکاران ( )2084با طرح فرضیۀ هدایت ،9نظریهای مغایر با نظریههای سنتی ارائه دادند .آنها اظهار داشتند ،با
اینکه افزایش بازخورد به مانند راهنمایی بدنی به اصالح حرکت منجر میشود و فراگیرنده میتواند خطا را به-
سرعت اصالح و به این وسیله شکل صحیح حرکت را حفظ کند ،اما مشکل این است که فراگیرنده همانطورکه
به راهنمایی متکی میشود ،به بازخورد نیز اتکا پیدا میکند و در عمل بازخورد افزوده به عصایی شبیه خواهد
شد که شاگرد برای اجرا به آن تکیه میکند .از سوی دیگر ،ارائۀ پیدرپی بازخورد با مسدود کردن پردازش
بازخورد درونی با پردازشهای حافظهای که برای طرحریزی عمل بعدی مورد نیازند یا از طریق ترغیب به
تصحیحهای نامناسب به فرایند یادگیری آسیب میزند و در آزمون یادداری زمانیکه بازخورد حذف میشود،
اجرای فراگیرنده تضعیف خواهد شد ،چرا که او توانایی انجام مستقل عمل را بهدست نیاورده است .براساس
فرضیۀ هدایت ،فراوانی کمتر بازخورد ،فراگیرنده را به استفاده از فرایندهای مفید یادگیری تشویق میکند،
بهگونهایکه در کوششهای بدون بازخورد ،بهطور فعال در فعالیتهای حل مسئله مشارکت میکند و چون به در
دسترس بودن بازخورد افزوده وابسته نیست حتی در غیاب آن ،اجرای خوبی را به نمایش میگذارد (.)92

1 - Hodges, Chua and Franks
2 - Salmoni
3 - Guidance Hypothesis
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محققان از روشهای تجربی گوناگون مانند کاهش فراوانی نسبی بازخورد ،بازخورد دامنهای ،بازخورد خالصه
و میانگین برای بررسی پیش بینی فرضیۀ هدایت استفاده کردند و نتایج تحقیقات آنها حمایت بیشتری را از این
فرضیه فراهم کرد .رویکرد تجربی متفاوتی که دربارۀ بهینهسازی ارائۀ بازخورد در تحقیقات اخیر در زمینۀ تمرین
بدنی استفاده شده ،ارائۀ بازخورد زمانی است که یادگیرنده خود آن را طلب میکند .به این شیوۀ ارائۀ بازخورد،
بازخورد خودکنترلی 2گویند.
نتایج تحقیقات اخیر نشان میدهد تمریناتی که از شیوۀ خودکنترلی استفاده میکنند میتوانند برای
یادگیری مهارتهای حرکتی سودمند باشند ( .)24 ،29برای مثال در تحقیق ولف و چیریاکوسکی ،)2992( 2از
تکلیف زمانبندی متوالی استفاده شد و به آزمودنیها در ارتباط با زمان کل حرکت بازخورد داده میشد .نتایج
نشان داد آزمودنیهای گروه خودکنترلی در مقایسه با جفتشده یادگیری بهتری در آزمون انتقال تأخیری
داشتند .این یافته نشان میدهد بازخورد خودکنترلی عالوه بر افزایش یادداری مهارتهای حرکتی ،به
موقعیتهای جدید یک تکلیف نیز انتقال مییابد .نتایج تحقیق آنها نشان داد بازخورد خودکنترلی یک عامل
برانگیزاننده است و بیشتر با نیاز آزمودنیها همخوانی دارد .بنابراین بهنظر میرسد مزایای بازخورد خودکنترلی
یک پدیدۀ قوی باشد ( .)29نوری و همکاران ( )2990تأثیر بازخورد خودکنترلی و آزمونگر را با استفاده از
بازخورد نوار ویدیویی بر اکتساب ،یادداری و انتقال مهارت دارت بررسی کردند .نتایج نشان داد که گروه
خودکنترلی عملکرد بهتری در شکل و دقت حرکت در مقایسه با گروه آزمونگر داشتند (.)28
هارتمن ،)2995( 9ولف ( ،)2996نووین و همکاران ،)2998( 4پترسون )2929( 5در تحقیقات خویش به
نتایج مشابهی در مرحلۀ یادداری دست یافتند ( .)42 ،99 ،20 ،22 ،20همچنین به نظر زیمرمن،)2999( 6
زمانیکه خودکنترلی اتفاق افتد ،یادگیرنده خود کوششهای تمرینی را بهگونهای هدایت میکند که به پاالیش
مهارتها منجر شود و بهواسطۀ آن به ثبات در اجرا دست مییابد .یادگیرنده در این سطح با اتکا به خودنظارتی
به ارزیابی الگوهای حرکت خویش (شکل مهارت) میپردازد و توجه او به فرایند بیشتر از نتیجۀ کار است (.)45
- Self – control feedback
- Chiviacowsky
- Hartman
- Nguyen & et al
- Paterson
- Zimmerman

1
2
3
4
5
6
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الی ،شیا 2و همکاران ( )2999اظهار داشتند ،دادن اختیار به یادگیرندهها طی تمرین ،سبب میشود تا آزمودنی
کوششهای موفق خود را با بازخورد بیرونی که آزمونگر در اختیار او قرار میدهد ،مقایسه کرده و راهبردهای
اجرایی موفقیتآمیز را پیدا کند .این قابلیت سبب توسعۀ شناسایی درونی خطا و ظرفیت اصالح آن در خالل
کوششهایی میشود که بازخورد ارائه نمیشود و در نتیجه ثبات پاسخ افزایش مییابد ( .)25 ،24 ،29بنابراین
بهنظر می رسد نقش بازخورد و بازخورد خودکنترلی طی تمرین بدنی پذیرفته شده باشد ،اما در مورد اثر بازخورد
خودکنترلی طی تمرین مشاهدهای تاکنون صورت نگرفته است.
در سالهای اخیر تنها سه تحقیق ( )2 ،6 ،5در زمینۀ ارائۀ بازخورد ضمن مشاهدۀ مدل انجام گرفته است.
نتایج این تحقیقات نشان داد ،ارائۀ بازخورد (کاهش فراوانی بازخورد و بازخورد دامنهای) در مورد اجرای مدل،
یک متغیر مهم در زمینۀ یادگیری مشاهدهای است ،ازاینرو بهنظر میرسد یک متغیر مستقل روی یادگیری از
طریق تمرین بدنی و تمرین مشاهدهای به شیوه ای مشابه اثرگذار است و هر دو روش تمرین بر پردازش شناختی
مشابه استوارند ( .)2 ،6 ،5باتوجه به اینکه فرایندهای شناختی مشابه طی مشاهده و تمرین جسمی مشارکت
دارند ،بهنظر می رسد بازخوردی که اطالعات در زمینۀ اجرای مدل برای مشاهدهکننده فراهم میکند ،نقش اصلی
در فرایندهای یادگیری مشاهدهای نیز دارد.
در تحقیقات مذکور آزمودنیها تنها در ارتباط با زمان کلی حرکت ،بازخورد دریافت میکردند ( .)6 ،5اما
براساس الگوهای نظری در یادگیری و کنترل حرکت ،دو سازوکار مستقل و مجزا در ایجاد عمل نقش دارند (،96
 .)92یک سازوکار ،ارتباط بین اجزا در توالی حرکت و دیگری مقیاسبندی اجزا نام دارند .در توالی حرکت،
ارتباط بین اجزا ،ساختار هماهنگ ( )22را منعکس میکند که این ساختار بهصورت بازنمایی انتزاعی ذخیره می-
شود ( ،)98اما بازنمایی مقیاس بندی که مستقل از بازنمایی انتزاعی است ،با شناسایی و تصحیح خطاها ارتباط
دارد ( .)22در تکالیف زمانبندی متوالی (تکالیفی شامل فشردن چندین کلید) یادگیری بازنمایی انتزاعی با
خطای زمانبندی نسبی مابین هر کلید و مقیاسبندی با خطای زمانبندی مطلق ،سنجیده میشود .منظور از
زمانبندی نسبی درصد زمان سپریشدۀ مابین هر کلید و زمانبندی مطلق همان زمان کلی هر حرکت است.

1 - Lai and Shea
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از بین متغیرهای مختلف مؤثر بر یادگیری بازنمائی انتزاعی ،بازخورد افزوده مهمتر است ( .)96 ،99بسیاری
از تحقیقات ،گزارش کردهاند که کوششهای بدون بازخورد میتوانند یادگیری مهارتها را افزایش دهند (.)42
در ارتباط با اثر بازخورد خود کنترلی بر یادگیری این دو بخش نتایج تحقیق ولف و چیریاکوسکی ( )2995نشان
داد گروه خودکنترلی از نظر یادگیری زمانبندی نسبی طی آزمون یادداری و طی تمرین موفقتر بودند ( .)24در
تحقیقی مشابه ،نزاکت الحسینی و همکاران ( )2986و نزاکت الحسینی ،ابراهیم و همکاران ( )2980اثر سودمند
بازخورد خودکنترلی بر یادگیری زمانبندی نسبی طی تمرین بدنی را نشان دادند (.)2 ،2
مرور تحقیقات حاضر نشان داد که اثر بازخورد خودکنترلی بر یادگیری مهارتها ،بهویژه زماننسبی و مطلق،
طی تمرین مشاهدهای بررسی نشده است .از سوی دیگر در تحقیقاتی که ضمن مشاهده از بازخورد استفاده
کردهاند ،تنها در ارتباط با زمانبندی مطلق یعنی همان زمان کلی حرکت بازخورد ارائه شده است (.)6 ،5
بنابراین بررسی اثر بازخورد خودکنترلی بر یادگیری زمانبندی نسبی و مطلق در حیطۀ یادگیری مشاهدهای و
مقایسۀ آن با تمرین بدنی ضروری بهنظر میرسید .در این راستا ،زیمرمن ( )2999اظهار داشت برای رسیدن به
ثبات در اجرا ،مشاهده به تنهایی کافی نیست و باید به یادگیرنده طی تمرین کنترل داده شود تا او خود تمرینات
را هدایت و با اتکا به راهکارهای مختلف ،رفتار را تنظیم و ارزیابی کند ،زیرا تا زمانیکه موضوعاتی برای انتخاب
(در تحقیق حاضر زمان دریافت بازخورد) در اختیار یادگیرنده قرار نگیرد و تا زمانیکه نتواند فرایند یادگیری
خویش را کنترل کند ،یادداری اطالعات اصلی و ضروری بهدست نمیآید ( .)45براین اساس بهنظر میرسد که
همراهی تمرین مشاهدهای و بازخورد خودکنترلی باید سودمند باشد .از اینرو هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثر
بازخورد خودکنترلی بر یادگیری زمانبندی نسبی و مطلق طی تمرین مشاهدهای و بدنی بوده است.

روش تحقیق
آزمودنیها
آزمودنیهای تحقیق  09دانشجوی دختر و پسر ( 20 – 22سال) کارشناسی رشتۀ تربیت بدنی دانشگاه
اصفهان بودند که بهصورت تصادفی انتخاب شدند و در شش گروه بازخورد ،خودکنترلی ،بازخورد جفتشده و
بازخورد آزمونگر قرار گرفتند .هیچیک از آزمودنیها از اهداف تحقیق آگاهی نداشتند.
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ابزار تحقيق و نوع تکليف
بهمنظور جمعآوری اطالعات در این تحقیق از دستگاه زمانبندی متوالی 2استفاده شد .دستگاه مذکور را
نزاکت الحسینی در سال  2986ساخته و به ثبت رسانده است ( .)2این دستگاه از دو بخش سختافزار و نرمافزار
تشکیل شده است .بخش سختافزار دستگاه شامل یک تخته  59در  59سانتیمتری از جنس فلکسی و  0کلید
به قطر  6/5سانتیمتری است که از  2تا  0شمارهگذاری شده بود .فشار بر روی هریک از کلیدهای  2تا 0
دستگاه بهوسیلۀ میکروسوئیچهایی که در زیر هریک تعبیه شده است احساس میشد و اطالعات بهصورت بسته-
های سریال از نوع  BSUدرمیآمد و به کامپیوتر ارسال میشد .برنامهریزی کلیۀ مراحل کار در بخش نرمافزاری
و توسط محقق انجام میگرفت .پایایی دستگاه مذکور با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون  9/09برآورد شد.
تکلیف آزمودنیها حرکت در مسیر از قبل مشخصشده یعنی فشردن کلیدهای  4 ،6 ،2و  8با حفظ زمان-
بندی نسبی و مطلق معین بود .آزمایش از سه مرحلۀ اکتساب ،یادداری و انتقال تشکیل شده بود .در مرحلۀ
اکتساب و یادداری بهترتیب سه الگوی حرکت  U ،Aو  Cاجرا میشدند .زمان کلی حرکت برای هریک از این
سه الگو بهترتیب عبارت بود از  2999 ،2599و  2599هزارم ثانیه و زمانبندی نسبی برابر با  99/9 ،22/2و
 44/4درصد بود .در مرحلۀ انتقال الگوی حرکت که دارای زمان کلی حرکت  2899هزارم ثانیه و زمانبندی نسبی برابر
با  99/9 ،22/2و  44/4درصد بود ،اجرا میشد.
روش اجرا
آزمودنیها براساس نوع تمرین و برنامۀ بازخورد بهصورت تصادفی در سه گروه تمرین بدنی (هر گروه 29
نفر) و سه گروه تمرین مشاهدهای (هر گروه شامل  29نفر که  29نفر فقط نقش مدل را بازی میکردند) قرار
گرفتند .این گروهها عبارت بودند از :گروه تمرین بدنی – بازخورد خودکنترلی ،تمرین بدنی – بازخورد جفت-
شده ،2تمرین بدنی – بازخورد آزمونگر ،9تمرین مشاهدهای – بازخورد خودکنترلی ،تمرین مشاهدهای – بازخورد
جفتشده و تمرین مشاهدهای – بازخورد آزمونگر.

1 - Sequential Timing Apparatus
2 - Yoked
3 - Instructor
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هریک از آزمودنیها در پشت میزی که دستگاه زمانبندی متوالی و مانیتور کامپیوتر بر روی آن قرار داشت،
مینشستند .سپس سه الگوی حرکت  B ،Aو  Cو به همین ترتیب به آزمودنیها ارائه میشد .الگوی حرکتی که
باید توسط آزمودنی اجرا میشد ،بهصورت گرافیکی با پیکانهایی به رنگ صورتی به مدت  5ثانیه بر روی صفحۀ
مانتیور ظاهر میشد .طی این مدت زمان ،آزمودنی باید به مسیر حرکت (کلیدهایی که باید فشرده میشدند)،
فاصلۀ زمانی بین کلیدها و زمان کل حرکت توجه میکرد ،سپس الگوی مورد نظر از روی صفحه ناپدید و فرمان
«رو» بر روی صفحه ظاهر میشد ،با مشاهدۀ این فرمان آزمودنی باید الگوی مشاهدهشده را اجرا میکرد .پس از
اجرای الگو توسط آزمودنی ،چنانچه قرار بود بازخورد حرکت انجام گرفته به آزمودنی ارائه شود ،صفحۀ نمایش
بازخورد ظاهر میشد .آزمودنی عالوهبر مشاهدۀ الگوی اصلی حرکت با پیکانهایی صورتیرنگ ،میتوانست الگوی
اجرایی خود را با پیکانهایی به رنگ سبز در کنار الگوی اصلی به مدت  8ثانیه مشاهده کند و در مورد زمان-
بندی نسبی (فاصلۀ زمانی بین کلیدها) و زمانبندی مطلق (زمان کلی حرکت) حرکت بازخورد دریافت کند
(شکل  .)2هدف برابر شدن طول پیکانهای صورتی و سبز با یکدیگر بود .در کوششهای بدون بازخورد ،الگوی
حرکت بعدی روی صفحۀ مانتیور ظاهر میشد .مدت زمان استراحت بین کوششها  2ثانیه و بین دستههای
کوشش  25ثانیه بود.

Effort

0

3

1

811

810

981

7

888

8

8

9

0

4

188

0811

999

0

شکل  – 0نحوة ارائة همزمان الگوی مالک و بازخورد

0108
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در مرحلۀ اکتساب هریک از آزمودنیها ( 22 )6 ×22کوشش انجام میدادند .قبل از انجام کوششهای
مرحلۀ اکتساب ،دستورالعمل مکتوبی در اختیار آنها قرار داده میشد .دستورالعمل گروه تمرین بدنی – بازخورد
خودکنترلی به این شرح بود که پس از انجام کوشش ،آزمودنیها میتوانستند تصمیم بگیرند که آیا به مشاهدۀ
بازخورد مربوط به کوشش اجرا شده نیاز دارند یا خیر؟ در دستورالعمل تأکید شده بود که آزمودنی باید فقط در
زمان نیاز درخواست بازخورد کند و طی هر  22کوشش حداکثر  6بار طلب بازخورد کند .برای دریافت بازخورد
کافی بود آزمودنی فقط یکی از کلیدهای روی دستگاه ( 2تا  )0را بفشارد و به دنبال آن صفحۀ نمایش بازخورد
ظاهر میشد .دستورالعمل گروه تمرین مشاهدهای – بازخورد خودکنترلی به این صورت بود که در مرحلۀ
اکتساب آزمودنی های این گروه فقط اجرای مدل را مشاهده کرده و در زمان نیاز در ارتباط با اجرای مدل
درخواست بازخورد میکردند ،یعنی گروههای تمرین مشاهده ای در مرحلۀ اکتساب تنها به مشاهدۀ اجرای مدل
می پرداختند و در ارتباط با اجرای مدل بازخورد دریافت میکردند .دستورالعمل گروههای دیگر (تمرین بدنی –
بازخورد جفتشده و آزمونگر ،تمرین مشاهدهای – بازخورد جفتشده و آزمونگر) مشابه گروههای خودکنترلی
بود ،با این تفاوت که آنها کنترلی روی زمان و نحوۀ دریافت بازخورد نداشتند و بعد از انجام (گروههای تمرین
بدنی) یا مشاهدۀ (گروههای تمرین مشاهدهای) برخی از کوششها بازخورد دریافت میکردند ،به این صورت که
گروههای جفتشده درست در همان کوششهایی بازخورد میگرفتند که همتایان آنها در گروههای خودکنترلی
درخواست بازخورد کرده بودند و گروههای آزمونگر به همان تعدادی که گروههای خودکنترلی بازخورد گرفته
بودند ( 6عدد در هر  22کوشش) ،از محقق بازخورد دریافت میکردند .در آزمون یادداری که با فاصلۀ  24ساعت
پس از مرحلۀ اکتساب و آزمون انتقال که با فاصلۀ  29دقیقه پس از آزمون یادداری بهعمل میآمدند ،هریک از
آزمودنیهای گروههای تمرین بدنی و مشاهدهای  22کوشش را بدون دریافت بازخورد انجام میدادند.
روش آماری
برای سنجش خطای زمانبندی نسبی از ( )AA oorpاستفاده میشود که بهصورت زیر محاسبه میشود:
|Relative timing error (AE prop) = |R1-22.2|+|R2+44.4|+|R3-33.3
 ) ×299زمان حرکت کلی  /زمان حرکت واقعی برای بخش Rn = (n
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برای سنجش خطای زمانبندی مطلق ،از ( Aخطای کلی) استفاده میشود که بهصورت زیر محاسبه
میگردد:
2

1

)Absolute timing (E) = (CE2 + VE2

در این فرمول ( 2)CAنشاندهندۀ خطای ثابت یا میانگین خطا در پاسخهاست و برای محاسبه باید مجموع
اختالف نمرۀ هر آزمودنی از نمرۀ هدف بر تعداد کل کوششهای انجام گرفته تقسیم شود 2)EA( .بیانگر خطای
متغیر است که تغییرپذیری آزمودنی در اطراف هدف را نشان میدهد و برای محاسبه باید مجموع توان دوم
اختالف نمرۀ آزمودنی از نمرۀ هدف بر تعداد کل کوششها تقسیم و جذر آن گرفته شود.
برای تجزیهوتحلیل خطاهای زمان بندی نسبی و مطلق در مرحلۀ اکتساب ،از واریانس عاملی مرکب 9
(بازخورد) × ( 6دسته کوششهای 22تایی) و در مرحلۀ یادداری و انتقال از واریانس عاملی مرکب ( 9بازخورد) ×
( 2شرایط تمرین :بدنی ،مشاهدهای) استفاده شد .در ادامه برای مقایسۀ میانگینها از آزمون تعقیبی  DSLو
آزمون  tجفتشده استفاده شد .سطح معنیداری حدود  P ≥ 9/95در نظر گرفته شد.

نتایج و یافتههای تحقیق
مرحلة اکتساب
 .2نتایج تحلیل واریانس عاملی مرکب نشان داد اثر اصلی نوع بازخورد ( )F = 9/592 ، P > 9/944بر زمان-
بندی نسبی در دسته کوششهای مختلف مرحلۀ اکتساب معنیدار بود .آزمون تعقیبی نشان داد میانگین نمره-
های خطای زمان بندی نسبی گروه بازخورد خودکنترلی و آزمونگر کمتر از گروه جفتشده و میانگین نمرههای
خطای زمانبندی نسبی در دسته کوششهای  5 ،4 ،9 ،2و  6بهطور معنیداری کمتر از دسته کوشش  2و
دسته کوشش  6بهطور معنیداری کمتر از دسته کوششهای  2و  9بوده است.

1 - Constant Error
2 - Variable Error
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 .2نتایج تحلیل واریانس عاملی مرکب نشان داد اثر اصلی نوع بازخورد ( )F = 9/296 ، P > 9/949بر زمان-
بندی مطلق در دسته کوششهای مختلف مرحلۀ اکتساب معنیدار بود .میانگین نمرههای خطای زمانبندی
مطلق در دسته کوششهای  2و  6بهطور معنیداری کمتر از دسته کوشش  2و میانگین نمرههای دسته
کوششهای  5 ،4 ،9و  6بهطور معنیداری بیشتر از دسته کوشش  2بوده است (شکلهای  2و .)9
مرحلة يادداری
نتایج تحقیق نشان داد اثر اصلی نوع ارائۀ بازخورد ( )F = 8/582 ، P> 9/992و نوع تمرین (،P> 9/99
 )F = 29/940بر مقدار زمانبندی نسبی معنیدار بود ( )P> 9/95و آزمودنیهای گروه بازخورد خودکنترلی
(بدنی و مشاهدهای) خطای زمانبندی نسبی کمتری در مقایسه با دو گروه بازخورد جفتشده و بازخورد آزمونگر
نشان دادند .میانگین نمرههای خطای زمان بندی نسبی گروه تمرین بدنی نیز کمتر از گروه تمرین مشاهدهای
بود.
نتایج تحلیل واریانس عاملی مرکب نشان داد اثر اصلی نوع ارائۀ بازخورد ( )F = 9/205 ،P> 9/940بر مقدار
زمانبندی در مرحلۀ یادداری معنیدار بود .میانگین نمرههای خطای زمانبندی مطلق گروه جفتشده کمتر از
گروه بازخورد خودکنترلی بود (شکلهای  2و .)9
مرحلة انتقال
نتایج تحقیق نشان داد اثر اصلی نوع ارائۀ بازخورد ( )F = 5/259 ،P > 9/995و نوع تمرین (،P > 9/990
 )F = 2/426بر مقدار زمانبندی نسبی معنیداری بود ( )P > 9/95و آزمودنیهای گروه بازخورد خودکنترلی
(بدنی و مشاهدهای) خطای زمانبندی نسبی کمتری در مقایسه با دو گروه بازخورد جفتشده و آزمونگر نشان
دادند .میانگین نمرههای خطای زمانبندی نسبی گروه تمرین بدنی کمتر از گروه تمرین مشاهدهای بود.
نتایج تحلیل واریانس عاملی مرکب نشان داد اثر اصلی نوع ارائۀ بازخورد ( )F = 9/625 ،P >940بر مقدار
زمان-بندی مطلق معنیدار بود .میانگین نمرههای خطای زمانبندی مطلق گروه جفتشده کمتر از گروه
بازخورد خودکنترلی بود (شکلهای  2و .)9
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خطای زمان بندی نسبی

بازخورد آزمونگر
بازخورد خودکنترلی
بازخورد جفت شده
تمرين بدنی
تمرين مشاهدهای

انتقال

يادداری
دسته های  00کوششی

شکل  – 0خطای زمانبندی نسبی گروههای آزمايشی در دسته کوششهای مختلف مراحل اکتساب ،يادداری و
انتقال

خطای زمان بندی مطلق

بازخورد آزمونگر
بازخورد خودکنترلی
بازخورد جفت شده
تمرين بدنی
تمرين مشاهدهای

انتقال يادداری
دسته های  00کوششی

شکل  – 9خطای زمانبندی مطلق گروههای آزمايشی در دسته کوششهای مختلف مراحل اکتساب ،يادداری و
انتقال
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بحث و نتیجهگیری
در تحقیقات مختلف نشان داده شد که بازخورد خودکنترلی تأثیرات سودمندی بر یادگیری مهارتهای
حرکتی و بهویژه زمانبندی نسبی در مقایسه با زمانبندی مطلق ضمن انجام تمرین بدنی دارد ( .)24 ،2اما
تاکنون تالشی برای روشن شدن تأثیر آن بر یادگیری زمانبندی نسبی و مطلق طی تمرین مشاهدهای صورت
نگرفته است .از این رو هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اثر بازخورد خودکنترلی بر یادگیری زمانبندی نسبی و
مطلق در یک تکلیف زمانبندی متوالی ضمن انجام تمرین مشاهدهای و بدنی بود .بهعبارت دیگر ،آیا استفاده از
برنامۀ بازخورد خودکنترلی به یادگیری بهتر زمانبندی نسبی منجر میشود و آیا این یادگیری در زمان تمرین
مشاهدهای نیز بهدست میآید.
نتایج تحقیق در مراحل اکتساب ،یادداری و انتقال اثر سودمند استفاده از بازخورد خودکنترلی را بر یادگیری
زمانبندی نسبی طی تمرین بدنی و مشاهدهای نشان داد .یافتههای تحقیق حاضر با نتایج تحقیق ولف و
چیراکوسکی ( ،)2995هارتمن ،)2995( 2نزاکت الحسینی و همکاران ( ،)2986ولف ،)2996( 2نووین و همکاران

9

( ،)2998نوری و همکاران ( ،)2990پترسون ،)2929( 4ابراهیم ،نزاکت الحسینی و همکاران ( )2980که در آن
آزمودنیها ضمن انجام تمرین بدنی از بازخورد خودکنترلی استفاده میکردند ()99 ،20 ،28 ،20 ،24 ،2 ،2
همخوانی داشت ،زیرا آزمودنی های خودکنترلی در مرحلۀ یادداری و انتقال خطای زمانبندی نسبی کمتری در
مقایسه با گروه بازخورد جفتشده نشان دادند .ازاینرو بهنظر میرسد تمرین بدنی و مشاهدهای ،تأثیر این
بازخورد بر زمانبندی نسبی پیش از مطلق بوده است .این یافته با تحقیقات قبلی که نشان داده بودند ،تواتر یا
نوع بازخورد یا برنامههای تمرینی که سبب افزایش ثبات پاسخ از یک کوشش به کوشش بعدی میشوند،
یادگیری زمانبندی نسبی را بهبود میبخشند ،همخوانی داشت ( .)25 ،24 ،29همچنین این یافته تأییدی بر
نظریۀ زیمرمن ( )2999بود .براساس نظر او دادن اختیار به یادگیرندهها طی تمرین ،سبب میشود تا آزمودنی
کوششهای موفق خود را با بازخورد بیرونی که آزمونگر در اختیار او قرار میدهد ،مقایسه و راهبردهای اجرایی
- Hartman
- Wulf
- Nguyen & et al
- Paterson

1
2
3
4
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موفقیتآمیز را پیدا کند و براساس آن کوشش های تمرینی را هدایت و پاالیش کند و با اتکا به خودنظارتی به
ارزیابی الگوهای حرکتی بپردازد .این قابلیت سبب رشد شناسایی درونی خطا و ظرفیت اصالح آن در خالل
کوششهایی میشود که بازخورد ارائه نمیشود و در نتیجه ثبات افزایش مییابد (.)45
نتایج تحقیق در شرایط تمرین مشاهده ای مشابه نتایج حاصل طی تمرین بدنی بود ،یعنی در شرایط تمرین
مشاهدهای نیز آزمودنیهای خودکنترلی یادگیری زمانبندی نسبی را نشان دادند .بنابراین بهنظر میرسد چنانچه
طی تمرین مشاهدهای (مشابه با شرایط تمرین بدنی) به آزمودنی اجازه داده شود تا در مورد زمان دریافت
بازخورد تصمیمگیری کند .ثبات در اجرا افزایش خواهد یافت و به یادگیری زمانبندی نسبی خواهد انجامید .این
نتیجه مشابه یافتههای تحقیق بدتز و بلندین ( )2929 ،2995 ،2994است ،چرا که در تحقیقات مذکور نیز نتایج
بهدستآمده طی تمرین مشاهدهای با تمرین بدنی همخوانی داشت .ازاینرو بهنظر میرسد یک متغیر مستقل
روی یادگیری از طریق تمرین بدنی و تمرین مشاهدهای به شیوهای مشابه اثرگذار است و هر دو روش تمرین بر
پردازش شناختی مشابه استوار باشند ( )29 ،0 ،2 ،6 ،5و طی تولید عمل ،شبیهسازی عمل و ادراک عمل از یک
بازنمادیی حرکتی مشترک استفاده شود (.)29 ،22
این امکان وجود دارد که استفاده از این نوع بازخورد به آزمودنیها کمک کند تا اطالعات مهمی دربارۀ
الگوی زمانبندی نسبی به دست آورند ،زیرا این امر پذیرفته شده که کاهش فراوانی بازخورد ،پردازش حسی و
ادراکی طی یادگیری مهارت را افزایش میدهد ( .)22 ،29از اینرو ممکن است در خالل کوششهای بدون
بازخورد طی مشاهده نیز پردازش ادراکی مربوط به کنترل زمانبندی نسبی بهبود یابد ( .)2بهنظر شواتز و پرینز

2

( )2992هر عملی براساس پیامدهای ادراکی که قبالً یاد گرفته شده است ،راهاندازی میشود ( .)95مچنر و
همکاران )2992( 2و کاند و همکاران )2992( 9اذعان داشتند هماهنگیهای انتزاعشده از حرکت ،ماهیت ادراکی
دارند و مستقل از قیود حرکت هستند ،از اینرو وقتی آزمودنی تنها به مشاهدۀ عمل (بدون انجام آن) میپردازد،
در سطح پردازش ادراکی رفتار (هماهنگیهای انتزاعشده) قرار میگیرد و وقتی در شرایط انجام فیزیکی عمل

1 - Schutw & Prinz
2 - Mechsner & et al
3 - Kunde & et al
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قرار گیرد ،همین پردازشهای ادراکی ،حرکت را راهاندازی میکنند .بنابراین نظر ،ادراک ویژگیها و قیود زمان-
بندی نسبی مهمترین جزء عمل است .بهویژه زمانیکه در حال مشاهدۀ یک مدل هستیم (.)26 ،22
از سوی دیگر ،در این تحقیق در مراحل یادداری و انتقال ،گروه جفتشده (بدنی و مشاهدهای) خطای
زمان بندی مطلق کمتری در مقایسه با گروه خودکنترلی نشان دادند .بهنظر میرسد در این حالت نوعی مبادله
بین یادگیری زمانبندی نسبی و زمانبندی مطلق اتفاق افتاده است .در بسیاری از تحقیقات نشان داده شده
عاملی که یادگیری زمانبندی نسبی را افزایش میدهد ،بر یادگیری زمانبندی مطلق اثر منفی خواهد داشت
( .)96این یافته تأییدی بر مفاهیم ن ظری در یادگیری و کنترل حرکت است که دو سازوکار مستقل و مجزا در
ایجاد عمل نقش دارند ( .)92 ،96یک سازوکار ارتباط بین اجزا در توالی حرکت و دیگری مقیاسبندی اجزای آن
توالی است .ارتباط بین اجزا ،ساختار هماهنگ را منعکس میکند که بهصورت بازنمائی انتزاعی ذخیره میشود
( )22و مقیاسبندی اجزا که مستقل از بازنمائی انتزاعی است ،اجرای عمل را منعکس میکند و با شناسایی و
تصحیح خطاها مرتبط است (.)98 ،99
یکی دیگر از یافته های مهم در مرحلۀ یادداری این بود که گروه بازخورد خودکنترلی خطای زمانبندی
نسبی کمتری در مقایسه با گروه بازخورد آزمونگر نشان دادند .این یافته عالوه بر تأیید برنامۀ بازخورد
خودکنترلی در مقایسه با برنامۀ بازخوردی که از طریق یک منبع خارجی برای مثال مربی کنترل شود ،از سوی
دیگر ،نشان میدهد که اثر سودمند بازخورد خودکنترلی فقط بهواسطۀ کاهش فراوانی بازخورد نبود ،بلکه
خودکنترلی بهخودی خود سودمند است ،زیرا تعداد بازخورد دریافتی این دو گروه با یکدیگر برابر بود .باوجود این،
برتری گروه خودکنترلی مشاهده شد .براساس نظر ولف ( ،)2996توانایی و اختیار آزمودنی برای انتخاب بازخورد
بسیار مهمتر از فراوانی بازخورد است ( .)42در تحقیق حاضر مشابه تحقیق ولف و چیراکوسکی (،)2995
آزمودنیهای گروه بازخورد خودکنترلی دارای این محدودیت بودند که تنها طی هر  22کوشش  6بار میتوانستند
درخواست بازخورد کنند ( .)24نتایج نشان داد با وجود این محدودیت ،همچنان برتری با گروه بازخورد
خودکنترلی بود .این یافته میتواند نشان دهندۀ اثر قوی بازخورد خودکنترلی بر یادگیری در شرایط تمرین بدنی
و مشاهدهای باشد.
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سخن آخر اینکه شناسایی و درک عوامل تجربی که در یادگیری مهارتها طی مشاهدۀ مدل یا انجام فیزیکی
مهارت نقش دارند ،موضوع مهم وکلیدی برای تحقیقات آینده است .بهدلیل اینکه تحقیق حاضر اولین تحقیقی
است که اثر ارائۀ بازخورد خودکنترلی را طی تمرین مشاهدهای بر یادگیری زمانبندی نسبی و مطلق بررسی
کرد ،نیاز است تا تحقیقات دیگر در این زمینه با استفاده از تکالیف دیگر و نیز روششناسی دیگر صورت گیرد و
نتایج آنها با تحقیق حاضر مقایسه شود ،چرا که شناسایی شرایط تمرین مشاهدهای و عواملی که اثرگذاری این
تمرین را افزایش میدهد ،هم به لحاظ کاربردی و هم نظری اهمیت دارد .در شرایط تمرین مشاهدهای در
مقایسه با تمرین بدنی ،تجهیزات و انرژی کمتری مصرف میشود و خطر آسیبدیدگی کاهش مییابد .در نهایت
استفاده از تمرین مشاهدهای و تمرین مشاهدهای همراه با تمرین بدنی میتواند در توانبخشی بیماران و دوران
آسیبدیدگی ورزشکاران سودمند باشد (.)26 ،25
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