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 چکيده

ير او بر فرايند يادگيري بايد مدنظر قرار گيرد. هدف اصلي تأث، نقش يادگيرنده و کارآمدترهاي يادگيري  يطمحبراي ايجاد 

دانشججوي   06درمجموعيادگيري الگوهاي حرکتي بود. اجرا و حاضر تعيين نحوۀ اثرگذاري تمرين خودکنترل بر  پژوهش

به روش تصادفي در چهار گجروه بجا نظجم تمجرين     ( 89/0سال، انحراف استاندارد:  37/06)ميانگين سن: کارشناسي دختر 

اکتساب به گروه خجودکنترل گفتجه شجد     ۀدر مرحلشده با گروه خودکنترل جايگزين شدند.  خودکنترل يا سه گروه جفت

تمرين هجر ضوجو    . برنامۀ دنانتخاب کنخواهند  که مي را حرکتي الگويسه د هر يک از نتوان از تمرين هر کوشش مي پيش

هجاي کنتجرل    کنندگان متنجارر در گجروه   شدۀ شرکت يينتعريزي تمرين از پيش  گروه خودکنترل مبنايي شد براي برنامه

شجدۀ   فجت يجا بجدون تيييرپجذيري )گجروه ج     کجم، زيجاد،  شده تکاليف را بجا تيييرپجذيري    هاي کنترل جفت شده. گروه جفت

هاي يجادداري تکجاليف را    کالسيک( تمرين کردند. نتايج نشان داد گروه خودکنترل هم در مرحلۀ اکتساب و هم در آزمون

ها بيانگر اين است که اگر در تمرين چند مهارت حرکتجي بجه    اجرا کرد. يافته شده جفتهاي کنترل  از ديگر گروه تر سريع

 در اجرا و يادگيري حرکتي دارد.اي  کننده سهيلآثار تفراگير اجازۀ انتخاب داده شود، 

 

 های کليدیواژه

 .شده، يادگيري حرکتي ي کنترل جفتها گروهاي، تيييرپذيري تمرين، خودتنظيمي،  تداخل زمينه

                                                           
 Email: salehi@zoho.com                                                                                         73870900:  نويسنده مسئول : تلفن *



 7931، بهار 7، شمارة 71، دورة ورزشی _رشد و يادگيری حرکتی                                                                 91  
 

 

 مقدمه 

يي از تمرين )ساختار يا طراحي محيط تمرين(، يادگيري ها جنبهتوانايي يادگيرنده براي کنترل 

ي يادگيري حرکتي فرايندهاي ها پژوهش. در (1)خودکنترل يا يادگيري خودتنظيم تعريف شده است 

خودکنترلي به شکل کنترل يک يا چند جنبه از محيط تمرين شامل الف( تواتر بازخورد افزوده، ب( 

. در (0)ينش نوع و آرايش تکاليف در جلسات تمرين بررسي شده است گزتواتر نمايش مهارت، و ج( 

تمرين را اضمال   ريزي برنامه آزمونگر/پژوهشگرشود که در آن  اغلب شرايطي بررسي مي ها پژوهش

شود.  ي متييرهاي محيط تمرين در فرايند يادگيري بررسي ميدستکارکند. در اين رويکرد غالب، اثر  مي

شود و نقش  هاي حرکتي ايجاد مي د تنها درکي يکطرفه از فرايند يادگيري مهارتدر اين رويکر

 ماند. هاي يادگيرنده )خودکنترلي( ميفول مي انتخاب

براي بررسي خودکنترلي يادگيرنده بر فرايند يادگيري، جنل، کيم، و سينگر  ها کوششين نخستدر 

ۀ زمان دريافت دربارکنندگان اجازه دادند  در مرحلۀ اکتساب يک تکليف پرتاب توپ، به شرکت (7)

نشان داد کساني که روي زمان دريافت بازخورد  پژوهشگيري کنند. نتايج اين  بازخورد افزوده تصميم

. گرفتند شد، بهتر ياد ريزي مي يلۀ آزمونگر برنامهوس بهدريافت بازخورد آنها  که يکسانکنترل داشتند، از 

اند.  ينش شرايط تمرين را مستند کردهگزي فرصت دادن به يادگيرنده براي برترهاي ديگر نيز  پژوهش

، سطح دشواري (4-0)اي  از شرايط مانند انتخاب مدل در يادگيري مشاهده يا گسترهها در  اين پژوهش

جود تعدد تحقيقات خودکنترلي در انجام گرفته است. با و (0، 9، 8)، يا برنامۀ تمرين (3)تمرين 

ينش آرايش تمرين چند تکليف گزآثار خودکنترلي در  ها پژوهشاندکي از  شمارهاي مختلف، در   حوزه

گيرد،  هايي که در زمينۀ آرايش تمرين چند تکليف حرکتي انجام مي بررسي شده است. در پژوهش

اي( در برابر زياد )تصادفي(  قالبي/دستهسنتي آثار آرايش تمرين با تيييرپذيري کم )مسدود/ طور به

 که يکساناي  شود. در اثر تداخل زمينه اي )ضمني( شناخته مي اثر تداخل زمينه با نامشود و  بررسي مي

کنند، در  افرادي که با تيييرپذيري کم تمرين مي در برابرکنند،  در شرايط تيييرپذيري زياد تمرين مي

شود و گروه  ي اين اثر در يادداري برضکس ميولدهند.  ود نشان ميمرحلۀ اکتساب ضملکرد ضعيفي از خ

 وجود بادهد. بنابراين  تمرين تصادفي ضملکرد بهتري نسبت به گروه تمرين مسدود از خود نشان مي

مدت بيشتري  يطوالنتمرين تصادفي مزاياي  واقع دربرتري موقتي تمرين مسدود در مرحلۀ اکتساب، 

 . (16، 11))يادگيري بهتر( دارد 
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ييرپذيري آرايش تمرين و تيدر زمينۀ آثار خودکنترلي  ها پژوهشين نخست (8)تيتزر، شي و روماک 

ۀ تمرين با آرايش تصادفي مؤثر انداز  بهرا انجام دادند. آنها نشان دادند شرايط تمرين خودکنترل حداقل 

کنندگان آن با آرايشي درست  شده، که شرکت است. محدوديت اين پژوهش آن است که از گروه جفت

شبيه گروه خودکنترل ولي بدون داشتن قدرت انتخاب تمرين کنند، استفاده نشده است. در پژوهش کچ 

کنندگان چند  ( روي دشواري تکليف بررسي شده، شرکتکه اثر خودکنترلي )خودتنظيمي (9)و لي 

کنندگان گروه  الگوي حرکتي را با دو ميزان دشواري تمرين کردند. آنها نشان دادند ضملکرد شرکت

شده برتري داشت،  هاي مسدود، تصادفي و جفت خودکنترل از مرحلۀ اکتساب تا يادداري نسبت به گروه

هاي  يت اين پژوهش آن است که در گروهمحدودي تکليف بود. ولي اين برتري مستقل از سطح دشوار

هاي هر تکليف حرکتي  کرد( تعداد کوشش مسدود و تصادفي )که آرايش تمرين را آزمونگر انتخاب مي

هاي گروه خودکنترل از هر يک از  نيست آيا تعداد کوشش روشنکنترل نشده است. منظور اين است که 

آن  (9)مسدود و تصادفي بوده يا نه. چالش ديگر پژوهش کچ و لي  هاي الگوهاي حرکتي مشابه گروه

به تصادفي يا  شده مشاهدهيد آثار شااست که آزمون يادداري تنها در شرايط تصادفي گرفته شده است. 

پژوهش کچ و لي  (10)هاي آزمون بستگي داشته باشد. رهاوي و همکاران  مسدود بودن آرايش کوشش

ها نرسيدند. در  ديگر گروه با يمخودتنظضملکرد گروه  يانمرا تکرار کردند، ولي به تفاوت معناداري  (9)

دو گروه خودکنترل و  در برابرهاي مسدود و تصادفي،  هاي تمريني گروه اين پژوهش نيز تعداد کوشش

شده کنترل بررسي نشده است. همچنين، آزمون يادداري تنها در شرايط مسدود گرفته شده است.  جفت

بندي نسبي متفاوت را  نيز گروهي که نظم تمرين سه تکليف حرکتي با زمان (0)در پژوهش وو و مگيل 

بندي نسبي از خود نشان داد.  خطاي کمتري در زمان شده جفتکرد، نسبت به گروه  خود انتخاب مي

 شده دارد.  در طرح آزمايشي آن است که تنها دو گروه خودکنترل و جفت پژوهشمحدوديت اين 

اي در  ينش سطوح تداخل زمينهگزي اثر خودکنترلي يادگيرنده در اين پژوهش با هدف بررس

هاي تحقيقات قبلي برطرف  يادگيري چند الگوي حرکتي انجام گرفت. سعي شد تا حد ممکن محدوديت

شود. به اين شکل که در طرح تحقيق ضملکرد حرکتي يک گروه که انتخاب برنامۀ تمرين سه تکليف 

 شده در مرحلۀ تمرين و يادداري مقايسه شد. جفت  بود، با سه گروه شده واگذارحرکتي به خود آنها 
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 شناسي روش

 کنندگان شرکت

( 89/0 =سال، انحراف استاندارد  37/06= )ميانگين سن دانشجوي کارشناسي دختر  06تعداد 

 به روشدست بودند و  کنندگان همه راست صورت داوطلبانه در تحقيق مشارکت کردند. شرکت به

کنندگان تجربۀ قبلي کار با ابزار و  شرکت جايگزين شدند.نفر(  19گروه  )هرچهار گروه تصادفي ساده در 

کنندگان  نيز آگاه نبودند. از شرکت پژوهشنداشتند و از اهداف ويژۀ مورد استفاده در پژوهش تکاليف 

 نامۀ کتبي گرفته شد. رضايت

 ابزار و تکليف

استفاده  (8)و تيتزر و همکاران  (11)هاي شي و مورگان  پژوهشبه در پژوهش حاضر از تکاليفي مشا

اين تکاليف روي يک صفحۀ افقي شش کليد در دو رديف موازي نصب شد. دو کليد شد. براي طراحي 

. روي دستگاه ديگر، يکي در پايين )کليد شروع( و ديگري در باالي )کليد پايان( اين صفحه قرار گرفت

 قرار داده شد تا شروع، پايان اجراي الگو با آن مشخص شود. 1دي اي ي الها المپ

از سه تکليف حرکتي متفاوت استفاده شد. اين تکاليف سه  (11)مشابه پژوهش شي و مورگان 

ا دست بکنندگان مورف بودند  شرکت. بود االضالع متوازيو  به شکل دبليو و ام انگليسيالگوي حرکتي 

بار  با هر اين تکاليف را تمرين کنند. هدف يادگيري اجراي اين تکاليف با حداکثر سرضت بود. برتريرغ

کرد و پس از  داد. در ادامه فرد الگو را اجرا مي کننده کليد شروع را فشار مي ها شرکت روشن شدن المپ

سنج متوقف شود. در هر کوشش در صورت بروز  داد تا زمان پايان را فشار ميتکميل الگو بايد کليد 

شد. بازۀ زماني بين فشار دادن کليد شروع  شد و کوشش بايد تکرار مي توليد مي 0اشتباه يک صداي بيپ

هزارم  ضنوان متيير وابسته، با دقت يک شد. زمان حرکت به ضنوان زمان حرکت محاسبه  تا کليد پايان به

آغاز، پايان و خطاهاي اجراي الگو توسط يک بُرد الکترونيکي که براي اين کار طراحي انجام گرفت.  نيهثا

 شد. و ساخته شده بود، مشخص 

 شيوة اجرا

کننده شرح داده شد و روش اجراي هر يک از  پيش از شروع تمرين، هدف تمرين براي هر شرکت

مشابه هاي تمريني خود را انجام داد.  ترل کوششگروه خودکن نخستالگوهاي حرکتي نمايش داده شد. 

                                                           
1. LED 

2. beep tone 
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از تمرين هر کوشش  پيشاکتساب به گروه خودکنترل گفته شد  ۀ، در مرحل(0)پژوهش وو و مگيل 

تمريني هر ضوو توسط آزمونگر ثبت و  برنامۀ . "حرکتي را انتخاب کنيد تکاليفتوانيد هر يک از  مي"

کنندگان اين سه گروه  شده. هر يک از شرکت  کنترل جفت  ريزي تمرين سه گروه مبنايي شد براي برنامه

شده با تيييرپذيري کم برنامۀ تمرين  کنترل با يک نفر از گروه خودکنترل جفت شد. گروه کنترل جفت

هايي را  ۀ کوششهمرد. به اين صورت که هر ضوو اين گروه ابتدا جفت خود را با آرايش مسدود تمرين ک

ال براي روکه جفت خود از گروه خودکنترل از يکي از سه تکليف انتخاب کرده بود، تمرين کرد. همين 

 1کنندگان با استفاده از روش مربع التين نظم تکاليف در بين شرکتدو تکليف ديگر دنبال شد. 

شده با تيييرپذيري زياد برنامۀ تمرين جفت خود را  هر ضوو گروه کنترل جفت .شد 0تقابلي سازي متوازن

شدۀ  )گروه جفتشده بدون تيييرپذيري  جفت کنترلگروه با آرايش تصادفي تمرين کرد. هر ضوو 

 يروي کرد. پيقاً از برنامۀ تمرين جفت خود در گروه خودکنترل دقکالسيک( 

با تيييرپذيري کم )آرايش مسدود( و زياد )آرايش تصادفي( گرفته شد. دو آزمون يادداري 

در  ها د گروهضملکرتفاوت ساضته گرفته شد تا روشن شود تا چه اندازه  04هاي يادداري با تأخير  آزمون

شرايط تمرين روي  يرمبنايي باشد براي استدالل در خصوص تأث تااثر گذشت زمان ماندگار است 

 70کوشش براي هر الگو( در پنج بلوک  06کوشش ) 196در مرحلۀ اکتساب  .(0) يادگيري حرکتي

در  يقه بود.دق  پنجبين هر بلوک ها حداکثر پنج ثانيه و  يان کوششمکوششي تمرين شد. استراحت 

 19تکاليف حرکتي با تيييرپذيري کم )آرايش مسدود( و زياد )آرايش تصادفي( به تعداد زمون يادداري  آ

براي کنترل سوگيري ترتيب اين دو آزمون، نيمي از  شد.کوشش از هر تکليف( اجرا  8)کوشش 

کم و سپس  تيييرپذيريآزمون يادداري با  نخستشدند،  نشيگزتصادفي  به روشکنندگان، که  شرکت

 براي نيمۀ دوم ترتيب برضکس شد. را اجرا کردند. زياد  يرپذيريتييآزمون با 

 های آماری روش

ضملکرد  ضنوان بهمحاسبه و   هر بلوک کننده ميانگين )و انحراف معيار( زمان حرکت براي هر شرکت

از يک طرح تحليل واريانس  ضملکرد از آغاز تا پايان تمرين تيييراتبراي ارزيابي حرکتي ثبت شد. 

شده  شده با تيييرپذيري کم، جفت شده با تيييرپذيري زياد، جفت : خودکنترل، جفت )گروه 4 يختهآم

شد. براي کوششي( با تکرار سنجش روي ضامل بلوک استفاده  70هاي  )بلوک 9 ×بدون تيييرپذيري( 

                                                           
1. Latin square 

2. counterbalancing  
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استفاده  1اي شده به روش چندجمله يزير برنامهي از پيش ها مقابلهاين بخش، براي بررسي اثر بلوک از 

: خودکنترل، جفت شده با  )گروه 4يخته آميک طرح تحليل واريانس شد. در آزمون يادداري از 

آرايش )شرايط آزمون:  0× شده بدون تيييرپذيري( شده با تيييرپذيري کم، جفت تيييرپذيري زياد، جفت

ن بخش، پس از در اي استفاده شد.تصادفي( با تکرار سنجش روي ضامل شرايط آزمون  آرايشمسدود، 

شده به روش ساده  يزير برنامهي از پيش ها مقابلههاي چندگانه از  معنادار شدن اثر متقابل، براي مقايسه

 استفاده شد.

 

 نتايج

 اکتساب

 1در سمت چپ شکل ي چهارگانه ها گروهي تمريني مرحلۀ اکتساب ها بلوکي حرکت ها زمانميانگين 

و اثر  F (4, 224) = 64.92, p < 0.001ارائه شده است. براساس نتايج تحليل واريانس اثر اصلي بلوک 

 ,F (12, 224) = 0.98معنادار شد، ولي اثر متقابل معنادار نبود F (3, 56) = 11.72, p < 0.001 گروهاصلي 

p = 0.47 اي نشان داد در  شده به روش چندجمله يزير برنامهي از پيش ها مقابلههاي تکميلي،  . در تحليل

تواني با  صورت به ها گروهي تمريني مرحلۀ اکتساب، روند کاهش ميانگين زمان حرکت ها بلوکطول 

 .F (1, 56) = 4.77, p = 0.033چهار بوده است  0رتبۀ

 يادداری

هاي حرکت  استاندارد زمانميانگين و انحراف  1الگوي تيييرات و در جدول  1در سمت راست شکل 

شرايط تحليل واريانس اثر اصلي  در مسدود و تصادفي ارائه شده است.يادداري ي اه آزمون ها در گروه

 ,F (3و اثر متقابل  F (3, 56) = 7.17, p < 0.001، اثر اصلي گروه F (1, 56) = 18.14, p < 0.001آزمون 

56) = 5.95 p = 0.001 .شده  ضملکرد گروه خودکنترل با سه گروه کنترل جفت براي مقابلۀ معنادار شد

شده به روش ساده استفاده  يزير برنامهي از پيش ها مقابلههاي يادداري از آزمون  براي هر يک از آزمون

 tۀ کالسيک شد جفت   در يادداري با آرايش مسدود زمان حرکت گروه خودکنترل از گروهشد. طبق نتايج 

(56) = 2.34, p = 0.023 با تيييرپذيري کم  شده جفت، گروهt (56) = 3.77, p < 0.001  شده جفتو گروه 

تر بود. در يادداري با آرايش تصادفي، زمان حرکت  کوتاه t (56) = 4.17, p < 0.001با تيييرپذيري زياد 

                                                           
1. polynomial  

2. order 
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ذيري شده با تيييرپ و گروه جفت t (56) = 2.69, p = 0.009ۀ کالسيک شد جفت   گروه خودکنترل از گروه

با تيييرپذيري زياد تفاوت معناداري  شده جفتتر بود، ولي با گروه  کوتاه t (56) = 4.24, p < 0.001کم 

 .t (56) = 1.19, p = 0.24نداشت 

 

 

ی يادداری با اه آزمونهای مرحلۀ اکتساب و  تمرينی در بلوک  ی حرکت چهار گروهها زمان. 7شکل 

 و تصادفیآرايش مسدود 

 

 

 (01 = تمرينی )تعداد  های های يادداری مسدود و تصادفی برای گروه ی حرکت آزمونها زمان. 7جدول 

 گروه ها
 يادداری تصادفی  يادداری مسدود

 M SD)ثانيه( M SD)ثانيه(

 790/6 091/0 739/6 496/0 خودکنترل

 030/6 149/7 037/6 339/0 جفت شده کالسيک

 386/6 413/7 768/6 830/0 جفت شده با تيييرپذيري کم

 047/0 999/7 914/6 609/7 جفت شده با تيييرپذيري زياد
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 گيري بحث و نتيجه

بررسي هدف  باو  يف حرکتيالدر يادگيري تک يخودکنترلبيشتر  پذيري يمتعمدر راستاي  اين پژوهش

فرضيۀ کلي که . انجام گرفت هاي حرکتي يادگيري مهارتکنندۀ تمرين خودکنترل در فرايند  يلتسه اثر

آزمون شد اين بود که داشتن قدرت گزينش برنامۀ تمرين فرايند يادگيري چند تکليف حرکتي را 

که به فراگير اجازۀ  يهنگامهاي پژوهش در مجموع فرضيه را تأييد کرد و نشان داد  کند. يافته تسهيل مي

 شود. به اين شکل که ضملکرد حرکتي يادگيري حرکتي تسهيل مي گزينش برنامۀ تمرين داده شود،

. اين برتري گروه خودکنترل يافت شده بهبود نسبت به سه گروه جفت خودکنترلگروه کنندگان  شرکت

هاي تمرين مرحلۀ اکتساب مشهود بود و پس از گذشت يک تأخير  )کمتر بودن زمان حرکت( در بلوک

. در آزمون يادداري با آرايش تصادفي، ضملکرد دبا آرايش مسدود ماندگار بويژه در يادداري و بهساضته، 04

بدون تيييرپذيري و با سطح تيييرپذيري کم بهتر بود، ولي  شده جفتي ها گروهگروه خودکنترل از 

 با سطح تيييرپذيري زياد نداشت.  شده جفتتفاوت معناداري با گروه 

همسوست، ولي تمايزي  (0)و وو و مگيل  (9)کچ و لي حاضر کمابيش با نتايج   پژوهشهاي  يافته

هاي  دارد. در اين دو پژوهش آثار خودکنترلي در گزينش آرايش تمرين فقط در آزمون آنهانيز نسبت به 

  خودکنترل نسبت به سه گروه  وهتأخيري مشاهده شد. ولي در تحقيق حاضر در مرحلۀ اکتساب تيز گر

حاضر نشان داد آثار مثبت و برتري خودکنترلي هم متيير  پژوهششده بهتر ضمل کرد.  کنترل جفت

حاضر سبب شده افراد  پژوهشدر  شده فراهمگويا شرايط خودکنترلي اجراست و هم متيير يادگيري. 

ا کنند و اين ضامل سبب شده از هاي خود پيد گروه خودکنترل در تمرين درک بهتري از شايستگي

هاي ديگر که در برنامۀ تمرين استقالل/دخالت نداشتند، ضملکرد بهتري از خود نشان دهند. اين  گروه

يوند اجتماضي نيازهاي رواني بنياديني پيباني از استقالل، درک شايستگي و پشتباور وجود دارد که 

در  هگرفت انجام. تحقيقات (1، 17)کنند  تومين مي هستند که سالمت روان، ضملکرد و يادگيري بهينه را

اي براي انتخاب داشته باشند، دهند گزينهها در انجام کارها ترجيح مي اند انسانينه نيز نشان دادهزماين 

اي براي انتخاب کردن  قدرت انتخاب بايد نسبت به موقعيت مشابه که گزينه سبب که به يهنگامحتي 

ير به انجام همان کارند، بيشتر تالش کنند. اين ويژگي بيانگر پاداش دروني داشتن ناگزوجود ندارد و 

 .(14، 19)کنترل است 

در دهد آرايش تمرين تصادفي ) اي نشان مي گرفته در زمينۀ اثر تداخل زمينههاي انجام مرور پژوهش

 باچارچوبي  (13). گواداگُنولي و لي (16، 11، 10)شود  مسدود( هميشه موجب يادگيري بهتر نمي برابر
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سازي شرايط تمرين و کم کردن  اند که در آن راهکارهايي براي بهينه پيشنهاد کرده 1نقطۀ چالش نام

يشنهاد پکالسيک ارائه شده است. در اين چارچوب هاي تمرين با دو آرايش مسدود و تصادفي  کاستي

شده سطوح پايين تيييرپذيري براي نوآموزاني با سطح مهارت کم مفيدتر است و براي افرادي با سطح 

حاضر نشان داد گروه خودکنترل که  پژوهشاست. نتايج  مؤثرترمهارت باالتر سطوح باالتر تيييرپذيري 

اند، در مرحلۀ اکتساب ضملکرد  ييرپذيري( را خود انتخاب کردهسطح دشواري شرايط تمرين )ميزان تي

هاي چارچوب نقطۀ چالش  بيني براساس پيشداشت.  شده جفتهاي کنترل بهتري نسبت به بقيۀ گروه

توان گفت دادن قدرت انتخاب سبب شده فراگير ميزان تيييرپذيري مورد نيازش را بسته به  مي (13)

در  شود فراگير ها سبب مي اين انتخاب براساس درک از قابليتها و مهارتش انتخاب کند.  سطح قابليت

ينش، حل گزهاي خود نسبت به تکاليف،  طور فعال درگير چالش ارزيابي قابليت مرحلۀ تمرين همواره به

ها احتماالً سبب شده ضملکرد گروه خودکنترل در  . اين ويژگي(1، 0)مسئله، و اجراي بهينه باشد 

شده باشد که برنامۀ تمرين آنها از قبل مشخص شده بود.  هاي کنترل جفت اکتساب بهتر از ديگر گروه

نکته اين ضملکرد مؤثرتر در آزمون يادداري تأخيري نشان داد. پيامدهاي ماندگار اين شرايط خود را با 

اند و معيار  شده، دخالتي در انتخاب برنامه و آرايش تمرين خود نداشته هاي کنترل جفت است که گروه

تعيين سطح تيييرپذيري )ميزان چالش( خود فرد نبوده و از قبل توسط پژوهشگر مشخص شده است. 

رسد  نظر مي . بهشده از خارج لزوماً نقطۀ چالش بهينه مورد نياز فرد نيست يينتعشک هميشه چالش  بي

ارتقا  مؤثرررفيت پردازش اطالضات گروه خودکنترل با ادامۀ تمرين و افزايش سطح مهارت، به ميزان 

 يافته و اين تيييرات موجب شده است درک بهتري از روابط بين اجزاي تکاليف تمريني پيدا کنند. 

آموزشي بهره گرفته شود. اين باور وجود   هاي بهينۀدهد که از روش ي رخ ميهنگام مداارکيادگيري 

دارد که هر فرد در شرايطي که محيط آموزشي مناسب براي او فراهم شود، توانايي آموختن دارد. در 

تا  شودريزي  برنامه يا گونه بهشود تمرين  يشنهاد ميپهاي حرکتي  ريزي براي يادگيري مهارت برنامه

هايش يادگيري  ، تا با افزايش درک او از قابليت(19) مهارت دست يابد آميز يتفراگير به اجراي موفق

توانايي  شده نييتعنتايج تحقيق در کل نشان داد يک برنامۀ از پيش . (18)حرکتي تسهيل شود 

که خودکنترلي فرصتي براي  ها از اين ايدهيافتهکند.  براي اجراي بهينه را محدود مي کنندگان شرکت

کند ي کند، حمايت ميسازماندههايش  اش را متناسب با قابليت کند تا محيط يادگيريفراگير فراهم مي

                                                           
1. challenge point framework  
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کافي از فرد، تکليف و محيط )شرايط يادگيري(، جلسات  شود با شناخت. بنابراين پيشنهاد مي(0، 18)

محوري تييير کند، زيرا با افزايش حس خودمختاري محوري به شاگرد هاي حرکتي از معلم تمرين مهارت

ها به يادگيرنده  پذيري فراگير در جلسات تمرين تالش بيشتري خواهد کرد. اين ويژگيو مسئوليت

براي يرد. بگ هاي شناختي خود، به شکلي مؤثرتر يادتالش و پردازشکمک خواهد کرد تا با تکيه بر 

 انتخاب نقش و نحوه زمينۀ در است الزم حرکتي يادگيري در نقش خودکنترلي دربارۀ پژوهش بيشتر

. شود آوري جمع يتوجه شايان  اطالضات دخيل متييرهاي و يادگيرنده توسط تمرين ي/ساختارسازمانده

کنندۀ رابطۀ بين خودکنترلي و يادگيري  آينده سازوکارهاي ويژۀ تعديل هاي پژوهشدر شود  پيشنهاد مي

 نظري هاي چارچوب تحقيقات اين شک يببررسي شود.  1هاي حرکتي مانند سطح انگيزش دروني مهارت

يادگيري  فرايند از ما ساخت و سبب خواهد شد درک خواهد فراهم مفيدي را و متعدد کاربردهاي و

 . تر شود ضميقحرکتي 

 یو سپاسگزار رکتش

 .نندک يم رکتش کننده در پژوهش ۀ دانشجويان شرکتهمنويسندگان از 
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