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چکيده
براي ايجاد محيطهاي يادگيري کارآمدتر ،نقش يادگيرنده و تأثير او بر فرايند يادگيري بايد مدنظر قرار گيرد .هدف اصلي
پژوهش حاضر تعيين نحوۀ اثرگذاري تمرين خودکنترل بر اجرا و يادگيري الگوهاي حرکتي بود .درمجموع 06دانشججوي
کارشناسي دختر (ميانگين سن 06/37 :سال ،انحراف استاندارد )0/89 :به روش تصادفي در چهار گجروه بجا نظجم تمجرين
خودکنترل يا سه گروه جفت شده با گروه خودکنترل جايگزين شدند .در مرحلۀ اکتساب به گروه خجودکنترل گفتجه شجد
پيش از تمرين هر کوشش ميتوانند هر يک از سه الگوي حرکتي را که ميخواهند انتخاب کنند .برنامۀ تمرين هجر ضوجو
گروه خودکنترل مبنايي شد براي برنامهريزي تمرين از پيش تعيينشدۀ شرکت کنندگان متنجارر در گجروههجاي کنتجرل
جفتشده .گروههاي کنترل جفتشده تکاليف را بجا تيييرپجذيري زيجاد ،کجم ،يجا بجدون تيييرپجذيري (گجروه جفجتشجدۀ
کالسيک) تمرين کردند .نتايج نشان داد گروه خودکنترل هم در مرحلۀ اکتساب و هم در آزمونهاي يجادداري تکجاليف را
سريعتر از ديگر گروههاي کنترل جفتشده اجرا کرد .يافته ها بيانگر اين است که اگر در تمرين چند مهارت حرکتجي بجه
فراگير اجازۀ انتخاب داده شود ،آثار تسهيلکنندهاي در اجرا و يادگيري حرکتي دارد.

واژههای کليدی
تداخل زمينهاي ،تيييرپذيري تمرين ،خودتنظيمي ،گروههاي کنترل جفتشده ،يادگيري حرکتي.

* نويسنده مسئول  :تلفن 73870900 :

Email: salehi@zoho.com
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مقدمه
توانايي يادگيرنده براي کنترل جنبههايي از تمرين (ساختار يا طراحي محيط تمرين) ،يادگيري
خودکنترل يا يادگيري خودتنظيم تعريف شده است ( .)1در پژوهشهاي يادگيري حرکتي فرايندهاي
خودکنترلي به شکل کنترل يک يا چند جنبه از محيط تمرين شامل الف) تواتر بازخورد افزوده ،ب)
تواتر نمايش مهارت ،و ج) گزينش نوع و آرايش تکاليف در جلسات تمرين بررسي شده است ( .)0در
پژوهشها اغلب شرايطي بررسي ميشود که در آن پژوهشگر/آزمونگر برنامهريزي تمرين را اضمال
ميکند .در اين رويکرد غالب ،اثر دستکار ي متييرهاي محيط تمرين در فرايند يادگيري بررسي ميشود.
در اين رويکرد تنها درکي يکطرفه از فرايند يادگيري مهارتهاي حرکتي ايجاد ميشود و نقش
انتخابهاي يادگيرنده (خودکنترلي) ميفول ميماند.
در نخستين کوششها براي بررسي خودکنترلي يادگيرنده بر فرايند يادگيري ،جنل ،کيم ،و سينگر
( )7در مرحلۀ اکتساب يک تکليف پرتاب توپ ،به شرکتکنندگان اجازه دادند دربارۀ زمان دريافت
بازخورد افزوده تصميمگيري کنند .نتايج اين پژوهش نشان داد کساني که روي زمان دريافت بازخورد
کنترل داشتند ،از کساني که دريافت بازخورد آنها بهوسيلۀ آزمونگر برنامهريزي ميشد ،بهتر ياد گرفتند.
پژوهشهاي ديگر نيز برتري فرصت دادن به يادگيرنده براي گزينش شرايط تمرين را مستند کردهاند.
اين پژوهشها در گسترهاي از شرايط مانند انتخاب مدل در يادگيري مشاهدهاي ( ،)4-0سطح دشواري
تمرين ( ،)3يا برنامۀ تمرين ( )0 ،9 ،8انجام گرفته است .با وجود تعدد تحقيقات خودکنترلي در
حوزههاي مختلف ،در شمار اندکي از پژوهشها آثار خودکنترلي در گزينش آرايش تمرين چند تکليف
بررسي شده است .در پژوهشهايي که در زمينۀ آرايش تمرين چند تکليف حرکتي انجام ميگيرد،
بهطور سنتي آثار آرايش تمرين با تيييرپذيري کم (مسدود/قالبي/دستهاي) در برابر زياد (تصادفي)
بررسي ميشود و با نام اثر تداخل زمينهاي (ضمني) شناخته ميشود .در اثر تداخل زمينهاي کساني که
در شرايط تيييرپذيري زياد تمرين ميکنند ،در برابر افرادي که با تيييرپذيري کم تمرين ميکنند ،در
مرحلۀ اکتساب ضملکرد ضعيفي از خود نشان ميدهند .ولي اين اثر در يادداري برضکس ميشود و گروه
تمرين تصادفي ضملکرد بهتري نسبت به گروه تمرين مسدود از خود نشان ميدهد .بنابراين با وجود
برتري موقتي تمرين مسدود در مرحلۀ اکتساب ،در واقع تمرين تصادفي مزاياي طوالنيمدت بيشتري
(يادگيري بهتر) دارد (.)16 ،11
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تيتزر ،شي و روماک ( )8نخستين پژوهشها در زمينۀ آثار خودکنترلي و تيييرپذيري آرايش تمرين
را انجام دادند .آنها نشان دادند شرايط تمرين خودکنترل حداقل به اندازۀ تمرين با آرايش تصادفي مؤثر
است .محدوديت اين پژوهش آن است که از گروه جفتشده ،که شرکتکنندگان آن با آرايشي درست
شبيه گروه خودکنترل ولي بدون داشتن قدرت انتخاب تمرين کنند ،استفاده نشده است .در پژوهش کچ
و لي ( )9که اثر خودکنترلي (خودتنظيمي) روي دشواري تکليف بررسي شده ،شرکتکنندگان چند
الگوي حرکتي را با دو ميزان دشواري تمرين کردند .آنها نشان دادند ضملکرد شرکتکنندگان گروه
خودکنترل از مرحلۀ اکتساب تا يادداري نسبت به گروههاي مسدود ،تصادفي و جفتشده برتري داشت،
ولي اين برتري مستقل از سطح دشواري تکليف بود .محدوديت اين پژوهش آن است که در گروههاي
مسدود و تصادفي (که آرايش تمرين را آزمونگر انتخاب ميکرد) تعداد کوششهاي هر تکليف حرکتي
کنترل نشده است .منظور اين است که روشن نيست آيا تعداد کوششهاي گروه خودکنترل از هر يک از
الگوهاي حرکتي مشابه گروههاي مسدود و تصادفي بوده يا نه .چالش ديگر پژوهش کچ و لي ( )9آن
است که آزمون يادداري تنها در شرايط تصادفي گرفته شده است .شايد آثار مشاهدهشده به تصادفي يا
مسدود بودن آرايش کوششهاي آزمون بستگي داشته باشد .رهاوي و همکاران ( )10پژوهش کچ و لي
( )9را تکرار کردند ،ولي به تفاوت معناداري ميان ضملکرد گروه خودتنظيم با ديگر گروهها نرسيدند .در
اين پژوهش نيز تعداد کوششهاي تمريني گروههاي مسدود و تصادفي ،در برابر دو گروه خودکنترل و
جفت شده کنترل بررسي نشده است .همچنين ،آزمون يادداري تنها در شرايط مسدود گرفته شده است.
در پژوهش وو و مگيل ( )0نيز گروهي که نظم تمرين سه تکليف حرکتي با زمانبندي نسبي متفاوت را
خود انتخاب ميکرد ،نسبت به گروه جفتشده خطاي کمتري در زمانبندي نسبي از خود نشان داد.
محدوديت اين پژوهش در طرح آزمايشي آن است که تنها دو گروه خودکنترل و جفتشده دارد.
اين پژوهش با هدف بررسي اثر خودکنترلي يادگيرنده در گزينش سطوح تداخل زمينهاي در
يادگيري چند الگوي حرکتي انجام گرفت .سعي شد تا حد ممکن محدوديتهاي تحقيقات قبلي برطرف
شود .به اين شکل که در طرح تحقيق ضملکرد حرکتي يک گروه که انتخاب برنامۀ تمرين سه تکليف
حرکتي به خود آنها واگذار شده بود ،با سه گروه جفتشده در مرحلۀ تمرين و يادداري مقايسه شد.
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روششناسي
شرکتکنندگان

تعداد  06دانشجوي کارشناسي دختر (ميانگين سن =  06/37سال ،انحراف استاندارد = )0/89
بهصورت داوطلبانه در تحقيق مشارکت کردند .شرکتکنندگان همه راستدست بودند و به روش
تصادفي ساده در چهار گروه (هر گروه  19نفر) جايگزين شدند .شرکتکنندگان تجربۀ قبلي کار با ابزار و
تکاليف مورد استفاده در پژوهش نداشتند و از اهداف ويژۀ پژوهش نيز آگاه نبودند .از شرکتکنندگان
رضايتنامۀ کتبي گرفته شد.
ابزار و تکليف

در پژوهش حاضر از تکاليفي مشابه پژوهشهاي شي و مورگان ( )11و تيتزر و همکاران ( )8استفاده
شد .براي طراحي اين تکاليف روي يک صفحۀ افقي شش کليد در دو رديف موازي نصب شد .دو کليد
ديگر ،يکي در پايين (کليد شروع) و ديگري در باالي (کليد پايان) اين صفحه قرار گرفت .روي دستگاه
المپهاي الايدي 1قرار داده شد تا شروع ،پايان اجراي الگو با آن مشخص شود.
مشابه پژوهش شي و مورگان ( )11از سه تکليف حرکتي متفاوت استفاده شد .اين تکاليف سه
الگوي حرکتي به شکل دبليو و ام انگليسي و متوازياالضالع بود .شرکتکنندگان مورف بودند با دست
غيربرتر اين تکاليف را تمرين کنند .هدف يادگيري اجراي اين تکاليف با حداکثر سرضت بود .با هر بار
روشن شدن المپها شرکتکننده کليد شروع را فشار ميداد .در ادامه فرد الگو را اجرا ميکرد و پس از
تکميل الگو بايد کليد پايان را فشار ميداد تا زمانسنج متوقف شود .در هر کوشش در صورت بروز
اشتباه يک صداي بيپ 0توليد ميشد و کوشش بايد تکرار ميشد .بازۀ زماني بين فشار دادن کليد شروع
تا کليد پايان بهضنوان زمان حرکت محاسبه شد .زمان حرکت بهضنوان متيير وابسته ،با دقت يکهزارم
ثانيه انجام گرفت .آغاز ،پايان و خطاهاي اجراي الگو توسط يک بُرد الکترونيکي که براي اين کار طراحي
و ساخته شده بود ،مشخص شد.
شيوة اجرا

پيش از شروع تمرين ،هدف تمرين براي هر شرکتکننده شرح داده شد و روش اجراي هر يک از
الگوهاي حرکتي نمايش داده شد .نخست گروه خودکنترل کوششهاي تمريني خود را انجام داد .مشابه
1. LED
2. beep tone
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پژوهش وو و مگيل ( ،)0در مرحلۀ اکتساب به گروه خودکنترل گفته شد پيش از تمرين هر کوشش
"ميتوانيد هر يک از تکاليف حرکتي را انتخاب کنيد" .برنامۀ تمريني هر ضوو توسط آزمونگر ثبت و
مبنايي شد براي برنامهريزي تمرين سه گروه کنترل جفتشده .هر يک از شرکتکنندگان اين سه گروه
کنترل با يک نفر از گروه خودکنترل جفت شد .گروه کنترل جفتشده با تيييرپذيري کم برنامۀ تمرين
جفت خود را با آرايش مسدود تمرين کرد .به اين صورت که هر ضوو اين گروه ابتدا همۀ کوششهايي را
که جفت خود از گروه خودکنترل از يکي از سه تکليف انتخاب کرده بود ،تمرين کرد .همين روال براي
دو تکليف ديگر دنبال شد .نظم تکاليف در بين شرکتکنندگان با استفاده از روش مربع التين

1

متوازنسازي تقابلي 0شد .هر ضوو گروه کنترل جفتشده با تيييرپذيري زياد برنامۀ تمرين جفت خود را
با آرايش تصادفي تمرين کرد .هر ضوو گروه کنترل جفتشده بدون تيييرپذيري (گروه جفتشدۀ
کالسيک) دقيقاً از برنامۀ تمرين جفت خود در گروه خودکنترل پيروي کرد.
دو آزمون يادداري با تيييرپذيري کم (آرايش مسدود) و زياد (آرايش تصادفي) گرفته شد.
آزمونهاي يادداري با تأخير  04ساضته گرفته شد تا روشن شود تا چه اندازه تفاوت ضملکرد گروهها در
اثر گذشت زمان ماندگار است تا مبنايي باشد براي استدالل در خصوص تأثير شرايط تمرين روي
يادگيري حرکتي ( .)0در مرحلۀ اکتساب  196کوشش ( 06کوشش براي هر الگو) در پنج بلوک 70
کوششي تمرين شد .استراحت ميان کوششها حداکثر پنج ثانيه و بين هر بلوک پنج دقيقه بود .در
آزمون يادداري تکاليف حرکتي با تيييرپذيري کم (آرايش مسدود) و زياد (آرايش تصادفي) به تعداد 19
کوشش ( 8کوشش از هر تکليف) اجرا شد .براي کنترل سوگيري ترتيب اين دو آزمون ،نيمي از
شرکتکنندگان ،که به روش تصادفي گزينش شدند ،نخست آزمون يادداري با تيييرپذيري کم و سپس
آزمون با تيييرپذيري زياد را اجرا کردند .براي نيمۀ دوم ترتيب برضکس شد.
روشهای آماری

براي هر شرکتکننده ميانگين (و انحراف معيار) زمان حرکت هر بلوک محاسبه و بهضنوان ضملکرد
حرکتي ثبت شد .براي ارزيابي تيييرات ضملکرد از آغاز تا پايان تمرين از يک طرح تحليل واريانس
آميخته ( 4گروه :خودکنترل ،جفتشده با تيييرپذيري زياد ،جفتشده با تيييرپذيري کم ،جفتشده
بدون تيييرپذيري) × ( 9بلوکهاي  70کوششي) با تکرار سنجش روي ضامل بلوک استفاده شد .براي
1. Latin square
2. counterbalancing
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اين بخش ،براي بررسي اثر بلوک از مقابلههاي از پيش برنامهريزيشده به روش چندجملهاي 1استفاده
شد .در آزمون يادداري از يک طرح تحليل واريانس آميخته ( 4گروه :خودکنترل ،جفت شده با
تيييرپذيري زياد ،جفتشده با تيييرپذيري کم ،جفتشده بدون تيييرپذيري) ×( 0شرايط آزمون :آرايش
مسدود ،آرايش تصادفي) با تکرار سنجش روي ضامل شرايط آزمون استفاده شد .در اين بخش ،پس از
معنادار شدن اثر متقابل ،براي مقايسههاي چندگانه از مقابلههاي از پيش برنامهريزيشده به روش ساده
استفاده شد.
نتايج
اکتساب

ميانگين زمانهاي حرکت بلوکهاي تمريني مرحلۀ اکتساب گروههاي چهارگانه در سمت چپ شکل 1
ارائه شده است .براساس نتايج تحليل واريانس اثر اصلي بلوک  F (4, 224) = 64.92, p < 0.001و اثر
اصلي گروه  F (3, 56) = 11.72, p < 0.001معنادار شد ،ولي اثر متقابل معنادار

نبود F (12, 224) = 0.98,

 .p = 0.47در تحليلهاي تکميلي ،مقابلههاي از پيش برنامهريزيشده به روش چندجملهاي نشان داد در
طول بلوکهاي تمريني مرحلۀ اکتساب ،روند کاهش ميانگين زمان حرکت گروهها بهصورت تواني با
رتبۀ 0چهار بوده است .F (1, 56) = 4.77, p = 0.033
يادداری

در سمت راست شکل  1الگوي تيييرات و در جدول  1ميانگين و انحراف استاندارد زمانهاي حرکت
گروهها در آزمونهاي يادداري مسدود و تصادفي ارائه شده است .در تحليل واريانس اثر اصلي شرايط
آزمون  ،F (1, 56) = 18.14, p < 0.001اثر اصلي گروه  F (3, 56) = 7.17, p < 0.001و اثر متقابل

F (3,

 56) = 5.95 p = 0.001معنادار شد .براي مقابلۀ ضملکرد گروه خودکنترل با سه گروه کنترل جفتشده
براي هر يک از آزمونهاي يادداري از آزمون مقابلههاي از پيش برنامهريزيشده به روش ساده استفاده
شد .طبق نتايج در يادداري با آرايش مسدود زمان حرکت گروه خودکنترل از گروه جفتشدۀ کالسيک

t

 ،(56) = 2.34, p = 0.023گروه جفتشده با تيييرپذيري کم  t (56) = 3.77, p < 0.001و گروه جفتشده
با تيييرپذيري زياد  t (56) = 4.17, p < 0.001کوتاهتر بود .در يادداري با آرايش تصادفي ،زمان حرکت

1. polynomial
2. order
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گروه خودکنترل از گروه جفتشدۀ کالسيک  t (56) = 2.69, p = 0.009و گروه جفتشده با تيييرپذيري
کم  t (56) = 4.24, p < 0.001کوتاهتر بود ،ولي با گروه جفتشده با تيييرپذيري زياد تفاوت معناداري
نداشت .t (56) = 1.19, p = 0.24
4.9

خودکنترل
جفت شده با تيييرپذيري زياد
جفت شده با تيييرپذيري کم
جفت شده کالسيک

4.6

7.6

زمان حرکت (ثانيه)

7.9

0.9

تصادفي

مسدود

يک روز
تأخير

بلوک 9

بلوک 4

بلوک 7

بلوک 0

بلوک 1

يجججادداري

0.6

بلججوکهاي مجرحله اکتججساب

شکل  .7زمانهای حرکت چهار گروه تمرينی در بلوکهای مرحلۀ اکتساب و آزمونهای يادداری با
آرايش مسدود و تصادفی

جدول  .7زمانهای حرکت آزمونهای يادداری مسدود و تصادفی برای گروههای تمرينی (تعداد = )01
گروه ها

يادداری مسدود

يادداری تصادفی

(ثانيه)M

SD

(ثانيه)M

SD

خودکنترل

0/496

6/739

0/091

6/790

جفت شده کالسيک

0/339

6/037

7/149

6/030

جفت شده با تيييرپذيري کم

0/830

6/768

7/413

6/386

جفت شده با تيييرپذيري زياد

7/609

6/914

7/999

0/047
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بحث و نتيجهگيري
اين پژوهش در راستاي تعميمپذيري بيشتر خودکنترلي در يادگيري تکاليف حرکتي و با هدف بررسي
اثر تسهيلکنندۀ تمرين خودکنترل در فرايند يادگيري مهارتهاي حرکتي انجام گرفت .فرضيۀ کلي که
آزمون شد اين بود که داشتن قدرت گزينش برنامۀ تمرين فرايند يادگيري چند تکليف حرکتي را
تسهيل ميکند .يافتههاي پژوهش در مجموع فرضيه را تأييد کرد و نشان داد هنگاميکه به فراگير اجازۀ
گزينش برنامۀ تمرين داده شود ،يادگيري حرکتي تسهيل ميشود .به اين شکل که ضملکرد حرکتي
شرکتکنندگان گروه خودکنترل نسبت به سه گروه جفتشده بهبود يافت .اين برتري گروه خودکنترل
(کمتر بودن زمان حرکت) در بلوکهاي تمرين مرحلۀ اکتساب مشهود بود و پس از گذشت يک تأخير
04ساضته ،بهويژه در يادداري با آرايش مسدود ماندگار بود .در آزمون يادداري با آرايش تصادفي ،ضملکرد
گروه خودکنترل از گروههاي جفتشده بدون تيييرپذيري و با سطح تيييرپذيري کم بهتر بود ،ولي
تفاوت معناداري با گروه جفتشده با سطح تيييرپذيري زياد نداشت.
يافتههاي پژوهش حاضر کمابيش با نتايج کچ و لي ( )9و وو و مگيل ( )0همسوست ،ولي تمايزي
نيز نسبت به آنها دارد .در اين دو پژوهش آثار خودکنترلي در گزينش آرايش تمرين فقط در آزمونهاي
تأخيري مشاهده شد .ولي در تحقيق حاضر در مرحلۀ اکتساب تيز گروه خودکنترل نسبت به سه گروه
کنترل جفتشده بهتر ضمل کرد .پژوهش حاضر نشان داد آثار مثبت و برتري خودکنترلي هم متيير
اجراست و هم متيير يادگيري .گويا شرايط خودکنترلي فراهمشده در پژوهش حاضر سبب شده افراد
گروه خودکنترل در تمرين درک بهتري از شايستگيهاي خود پيدا کنند و اين ضامل سبب شده از
گروه هاي ديگر که در برنامۀ تمرين استقالل/دخالت نداشتند ،ضملکرد بهتري از خود نشان دهند .اين
باور وجود دارد که پشتيباني از استقالل ،درک شايستگي و پيوند اجتماضي نيازهاي رواني بنياديني
هستند که سالمت روان ،ضملکرد و يادگيري بهينه را تومين ميکنند ( .)1 ،17تحقيقات انجامگرفته در
اين زمينه نيز نشان دادهاند انسانها در انجام کارها ترجيح ميدهند گزينهاي براي انتخاب داشته باشند،
حتي هنگاميکه بهسبب قدرت انتخاب بايد نسبت به موقعيت مشابه که گزينهاي براي انتخاب کردن
وجود ندارد و ناگز ير به انجام همان کارند ،بيشتر تالش کنند .اين ويژگي بيانگر پاداش دروني داشتن
کنترل است (.)14 ،19
مرور پژوهشهاي انجامگرفته در زمينۀ اثر تداخل زمينهاي نشان ميدهد آرايش تمرين تصادفي (در
برابر مسدود) هميشه موجب يادگيري بهتر نميشود ( .)16 ،11 ،10گواداگُنولي و لي ( )13چارچوبي با
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نام نقطۀ چالش 1پيشنهاد کردهاند که در آن راهکارهايي براي بهينهسازي شرايط تمرين و کم کردن
کاستيهاي تمرين با دو آرايش مسدود و تصادفي کالسيک ارائه شده است .در اين چارچوب پيشنهاد
شده سطوح پايين تيييرپذيري براي نوآموزاني با سطح مهارت کم مفيدتر است و براي افرادي با سطح
مهارت باالتر سطوح باالتر تيييرپذيري مؤثرتر است .نتايج پژوهش حاضر نشان داد گروه خودکنترل که
سطح دشواري شرايط تمرين (ميزان تيييرپذيري) را خود انتخاب کردهاند ،در مرحلۀ اکتساب ضملکرد
بهتري نسبت به بقيۀ گروههاي کنترل جفتشده داشت .براساس پيشبينيهاي چارچوب نقطۀ چالش
( )13مي توان گفت دادن قدرت انتخاب سبب شده فراگير ميزان تيييرپذيري مورد نيازش را بسته به
سطح قابليتها و مهارتش انتخاب کند .اين انتخاب براساس درک از قابليتها سبب ميشود فراگير در
مرحلۀ تمرين همواره بهطور فعال درگير چالش ارزيابي قابليتهاي خود نسبت به تکاليف ،گزينش ،حل
مسئله ،و اجراي بهينه باشد ( .)1 ،0اين ويژگيها احتماالً سبب شده ضملکرد گروه خودکنترل در
اکتساب بهتر از ديگر گروههاي کنترل جفت شده باشد که برنامۀ تمرين آنها از قبل مشخص شده بود.
پيامدهاي ماندگار اين شرايط خود را با ضملکرد مؤثرتر در آزمون يادداري تأخيري نشان داد .نکته اين
است که گروههاي کنترل جفت شده ،دخالتي در انتخاب برنامه و آرايش تمرين خود نداشتهاند و معيار
تعيين سطح تيييرپذيري (ميزان چالش) خود فرد نبوده و از قبل توسط پژوهشگر مشخص شده است.
بيشک هميشه چالش تعيين شده از خارج لزوماً نقطۀ چالش بهينه مورد نياز فرد نيست .بهنظر ميرسد
ررفيت پردازش اطالضات گروه خودکنترل با ادامۀ تمرين و افزايش سطح مهارت ،به ميزان مؤثر ارتقا
يافته و اين تيييرات موجب شده است درک بهتري از روابط بين اجزاي تکاليف تمريني پيدا کنند.
يادگيري کارامد هنگامي رخ ميدهد که از روشهاي بهينۀ آموزشي بهره گرفته شود .اين باور وجود
دارد که هر فرد در شرايطي که محيط آموزشي مناسب براي او فراهم شود ،توانايي آموختن دارد .در
برنامهريزي براي يادگيري مهارتهاي حرکتي پيشنهاد ميشود تمرين بهگونهاي برنامهريزي شود تا
فراگير به اجراي موفقيتآميز مهارت دست يابد ( ،)19تا با افزايش درک او از قابليتهايش يادگيري
حرکتي تسهيل شود ( .)18نتايج تحقيق در کل نشان داد يک برنامۀ از پيش تعيينشده توانايي
شرکتکنندگان براي اجراي بهينه را محدود ميکند .يافتهها از اين ايده که خودکنترلي فرصتي براي
فراگير فراهم ميکند تا محيط يادگيرياش را متناسب با قابليتهايش سازماندهي کند ،حمايت ميکند

1. challenge point framework
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( .)0 ،18بنابراين پيشنهاد ميشود با شناخت کافي از فرد ،تکليف و محيط (شرايط يادگيري) ،جلسات
تمرين مهارتهاي حرکتي از معلممحوري به شاگردمحوري تييير کند ،زيرا با افزايش حس خودمختاري
و مسئوليت پذيري فراگير در جلسات تمرين تالش بيشتري خواهد کرد .اين ويژگيها به يادگيرنده
کمک خواهد کرد تا با تکيه بر تالش و پردازشهاي شناختي خود ،به شکلي مؤثرتر ياد بگيرد .براي
پژوهش بيشتر دربارۀ نقش خودکنترلي در يادگيري حرکتي الزم است در زمينۀ نحوه و نقش انتخاب
سازماندهي/ساختار تمرين توسط يادگيرنده و متييرهاي دخيل اطالضات شايان توجهي جمعآوري شود.
پيشنهاد ميشود در پژوهشهاي آينده سازوکارهاي ويژۀ تعديلکنندۀ رابطۀ بين خودکنترلي و يادگيري
مهارتهاي حرکتي مانند سطح انگيزش دروني 1بررسي شود .بيشک اين تحقيقات چارچوبهاي نظري
و کاربردهاي متعدد و مفيدي را فراهم خواهد ساخت و سبب خواهد شد درک ما از فرايند يادگيري
حرکتي ضميقتر شود.
تشکر و سپاسگزاری

نويسندگان از همۀ دانشجويان شرکتکننده در پژوهش تشکر ميکنند.
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