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 چكيده

 هایمهارت و یادگیری اجرا در مربوطه اطّالعات ترعمیو پردازش ان یزشی و اثرات دلیل به خود مهارگری هایبا شیوه بازخورد ارائه نه:زمي

توان بیان کرد که این نوع بازخورد بازخورد خود مهارگری آیا می های گسترده درزمینهرغم پژوهشاست. علی کرده ایجاد بهبود حرکتَی

 ود مهارگریخ یر بازخوردت ثاین پژوهش باهدف بررسی هدف: تواند بر روی ال وی حرکتی ت ثیر ب ذارد؟ المی هم نیز، میصورت کبه

 آزمونصورت پیشتجربی بوده و طرح آن بهاین پژوهش از نوع نیمهروش:  آموزان دختر است.اجرای شوت بسکتبال بر ال وی حرکت دانش

 دو در تصادفی طورای تصادفی انتخاب شدند و بهطور خوشهکه به آموز دختردانش 21 کنندگانشرکتآزمون با گروه گواه است. پس -

 و تمرین جلسه 3 آزمون قبل از شروع تمرین،پیش جلسه یک شامل جلسه 0 در پژوهش. شدند تقسیم گواه و خود مهارگری بازخورد گروه

ها توسط سه مربی مورد ارزیابی قرار گرفت.               ها فیلم گرفته شد، سپس فیلمشد. از ال وی پرتاب آزمونی آزمون انجامپس جلسه یک

. (P=130/1دو گروه مشاهده شد ) نیب یتفاوت معنادار یادداری( و P=120/1اکتساب ) یهامستقل در آزمون یآزمون ت جیمطابو نتا ها:يافته

با  تفاوت معناداریآزمون پسخود مهارگر در  ها گروهری داشتن و با توجه به دادهدایمعنپیشرفت  آزمونپسآزمون تا یشپاز  هر دو گروه

ی هاحسهای درونی، تقویت  خود مهارگری با ایجاد ان یزه این بدان معنی است استفاده از بازخورد گيری:نتيجهگروه گواه داشته است. 

اد شرایط بهینه برای تمرین شده و شرایط کسب ال وی بهتر از خودکارآمدی، استقالل شخصیت، کم شدن اضطراب و تنیدگی باعث ایج

ود خ آموزان دختر،ال وی حرکت، دانش واژه كليدها:آموز ایجاد کرده است. حرکت را در تمرین عالوه بر دقت حرکت را برای دانش

 مهارگری، شوت بسکتبال

Background: Providing feedback with self-controlled methods has improved the performance and learning of 

motor skills as a result of the motivational effects and the deeper processing of related information. despite 

extensive research on self-inhibition feedback, can it be said that this type of feedback, verbally, can influence 

the pattern of movement? Aims: The purpose of this study was to investigate the effect of self-controlled 

practice on the performance of female student basketball shooters. Method: This is a semi-experimental study 

and its design is pre-test and post-test with control group. Participants of this study were 20 female students 

who were randomly divided into two self-controlled and yoked groups. Research was conducted in 5 sessions 

consisted of a pre-test session before the beginning of the exercise, 3 sessions of practice and one post-test 

session. Films were taken from the pattern of throwing the Subjects, then the films were evaluated by three 

instructors. Results: Findings of the independent t-test showed a significant difference between groups' 

acquisition (P= 0/025) and retention (P= 0/035) mean score. Both groups had significant progression from pre-

test to post-test, and according to the data, the self-controlled group had a significant difference compared to 

the yoked group in the post-test. Conclusions: Using self-controlled practice which leads to internal motivation, 

enhancement of self-efficacy, personality independence, anxiety and stress decrease coaches can create optimal 

conditions for practicing and provide conditions for obtaining a better pattern of movement in practice.            
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 مقدمه

 بازخورد ارائه سازیبهینه درباره که متفاوتی تجربی روی آورد

 بازخورد قرارگرفته، ارائه مورداستفاده اخیر هایپژوهش در

 شیوه این به کند.می طلب را آن خود یادگیرنده که است یدرزمان

 نشان اخیر هایپژوهش گویند.میخود مهارگری  بازخورد ارائه

 برایرگری خود مها بازخورد با همراه تمرینی هایبرنامه که اندداده

 چیویاکوسکی و ولف،)سودمندند  حرکتی هاییادگیری مهارت

2112، 2110a) . 

به سه خود مهارگری ( اظهار کردند بازخورد 0111ولف و تول )

د خویوه الف( ش دلیل ممکن است باعث افزایش یادگیری شود:

 وها را برای رسیدن به مهارتی در سطو باالتر ، آزمودنیمهارگری

ین در ( تمرب کند.های متفاوت حرکت تشویو میآزمودن شیوه

، تطابو 0در مقایسه با شرایط گروه گواهخود مهارگری شرایط 

که توانند هن امیها دارد و آنها میبیشتری با نیازهای ویژه آزمودنی

در مورد چ ون ی عمل خود مطمئن هستند، زمانی که احساس 

یو بازگشت به اجرای صح منظوربهکنند اجرایشان ضعیف بوده، می

و یا برای ت یید اجرای صحیو خود تقاضای بازخورد نمایند.                

آموزند تا بازخورد را میخود مهارگری های گروه ی( آزمودنج

ن که ایزمانی که واقعاً به آن احتیاج دارند دریافت نمایند درحالی

ها همچنین ین فرضیهکند. انمی صدق موضوع در مورد گروه گواه

ولف و )( ت یید شد 2110یله ولف، کالس و شیا و وایتکر )وسبه

( نیز اثر 0311) یفرخالحسینی، بهرام و  زاکت. ن(0111 توول،

در مقایسه با  2GMPبر یادگیری خود مهارگری  بازخوردسودمند 

، (2103نزاکت الحسینی، بهرام و فرخی، )پارامتر را نشان دادند 

پور دهکردی اصالنخانی، عبدلی، شمس، شمسی که درحالی

 بر راخود مهارگری  بازخورد اثر تعقیبی تکالیف ( در0311)

آبادی، حومنیان، عابدینی، نوشکردند.  مشاهده پارامتر یادگیری

وی ل ال وی ماهر و ا) یال ودهیقی با عنوان اثر ( تحق0310فاضل )

از خود( و نوع بازخورد بر و یادگیری مهارت پرتاب دارت را انجام 

دادند. نتایج نشان داد افرادی که بازخورد خود مهارگری دریافت 

کردند، زمانی که ال وی از خود را مشاهده کرده بودند، یادگیری 

 نوش آبادی، )های دی ر رخ داد نسبت به گروه آنهابیشتری در 

                                                           
1. yoked 
2. Generalized motor program 
3. Guidance hypothesis 

 اساس بر .(2101 ،حومنیان، عابدینی پاریزی و فاضل کلخوران

 بازخورد ارائه :گفت توانمی (0313ابراهیمی حو و ثیابی ) هاییافته

 او به فرد خود درخواست به بازخورد آن در خود مهارگری که

 افزوده بازخورد ارائه از مؤثرتر رتمها یادگیری بر شودمی ارائه

 خود مهارگری بر بازخورد بیشتر است؛ زیرا  الف( فراوانی اجباری

 بازخورد است، ب( ارائه ت ثیرگذارتر کودکان حرکتی یادگیری

 نوع این از اجراست، ج( در قبل از مؤثرتر اجرا از خود مهارگر بعد

 از یادگیری، ایفرآینده شاگرد در بیشتر درگیری دلیل به بازخورد

 راهبردهای از استفاده و شودکاسته می آور بازخورد وابست ی اثر

خود مهارگری  بازخورد دهد، د( اثرمی افزایش خود مهارگری را

 آن ان یزشی نقش دلیل به حرکتی، احتماالً هایمهارت یادگیری بر

خود مهارگر  بازخورد ارائه نوآموز است، ه( اثر توسط خطا و برآورد

 فرد یادگیرنده ان یخت ی همچنین و بر یادگیری موفو اجرای از پس

 شودمی داده بازخورد او خطا به اصالح برای است که زمانی از بیشتر

 . (2111 ،ابیابراهیمی حو و ثی )( 3)برخالف فرضیه هدایت

مهارگری با نیازهای نسبی  از سوی دی ر تمرین در شرایط خود

ر پس از ها بیشتیادگیرندگان مطابقت بیشتری دارد و خود مهارگری

. 0)کنند های خوب خود درخواست بازخورد میکوشش

که این امر باعث ان یزش  (2110a ،2112 چیویاکوفسکی و ولف،

چنین همخوانی بیشتری با نیازهای یادگیرنده دارد شود و همبیشتر می

و درنهایت بیان کردند که خود مهارگرها اطالعات مرتبط بیشتری را 

ا هو دادن مهارکردن به یادگیرنده کشندشده بیرون میاز ال وی ارائه

ی شود که تمامدر طی برنامه تمرینی سبب افزایش یادگیری می

تر اطالعات شده و دازش عمیوتوانند سبب پرعوامل ذکرشده می

طریو  از هادرنهایت فرآیند یادگیری را تسهیل نمایند. خود مهارگری

رایان ) شوندشود بران یخته میان یزش درونی که در آنها ایجاد می

. در بازخورد خود مهارگری به استقالل و (2111 ،و دسی

و ان یزش و لذت فرد و کم شدن اضطراب و  1خودکارآمدی

یادگیری توجه شایانی گردیده، اما در سایر انواع بازخوردها  0تنیدگی

ه ها کتوجه الزم به این موضوعات نشده  است. توجه به این مؤلفه

گردد ی به آن توجه شده موجب میفقط در بازخورد خود مهارگر

که ان یزه با افزایش ترشو هورمون دوپامین باعث افزایش یادگیری 

4. Self-efficacy 
5. Stress 
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یندهایی فرآ گردد. ان یزهشود که در یادداری و انتقال بهتر نمایان می

بخشد و آن را جهت دستیابی به اهدافی که رفتار شخص را نیرو می

. (2102 ،چویاکوفسکی، ولف، لوزویت وکمپوس) نمایدهدایت می

همچنین استقالل باعث افزایش خودکارآمدی و ت مین نیاز اساسی و 

گردد و نتیجتاً لذت تمرین و یادگیری را روانی انسان به استقالل می

افزایش خواهد داد. در مقابل افزایش اضطراب و تنیدگی در تمرین 

 ای برو ت ثیرات منفیگردد باعث افت یادگیری و آموزش می

تواند یادداری و انتقال خواهد گذاشت. بازخورد خود مهارگری می

یادگیری را سرعت بخشیده و آموزش را بهینه نمود و یادداری و 

چیویاکوفسکی و ) رساندانتقال را کارآمدتر به سرانجام می

  .(2102 ،همکاران

ت تحقیقاتی هم بودند که ت ثیر مثب وجود در این میان برخیبااین

بازخورد خود مهارگری را گزارش نکردند برای مثال نتایج تحقیو 

ه پرتاب توپ تنیس با دست غیر برتر ( وی در آزمون2116) باند

ها در اکتساب دریافت که شکل و دقت حرکت همه گروه

یافته است، ولی در یادداری گروه بازخورد خود مهارگری یشافزا

تنها در دقت حرکت امتیاز بهتری نسبت به گروه گواه داشتند و در 

نر و فرواگ )ها مشابه بود شکل حرکت طی یادداری امتیازهای گروه

یر ت ث( 0311) باقرزاده. همچنین نصیری، فرخی، (2116 بوند،

ی ی بررسندبزمانال ودهی خود مهارگری بر یادگیری یک آزمونه 

 نتایج در آزمون یادداری گروه بر اساسهای تحقیو کردند. در یافته

گونه برتری نداشت. خود مهارگری نسبت به گروه گواه، هیچ

 . (2106، کاراننصیری و هم)

تنها پژوهشی که ال و آزمودنی را در بازخورد خود مهارگری 

مورد بررسی قرارداد پژوهش احسانی نوری، عرب عامری، فرخی و 

یر بازخورد خود مهارگری و آزمون ر ت ث( با عنوان 0311) یدآبادیز

مهارگری با استفاده از بازخورد نوار ویدئویی بر اکتساب، یادداری و 

ال مهارت حرکتی بود. نتایج این پژوهش نشان داد که مزایای انتق

از  یامشاهدهتوان به یادگیری خود مهارگری و نوار ویدئویی را می

احسانی نوری، عرب عامری، )ی نیز تعمیم داد. امشاهدهنوع خود 

. الزم به ذکر است که در این پژوهش (2101 ،فرخی، زیدآبادی

د هشی که بازخورصورت ویدیویی بود و پژونحوه ارائه بازخورد به

کالمی )توصیفی،  صورتخود مهارگری را با ارائه بازخورد به

 شده باشد تاکنون بررسی نشده است.تجویزی( از مربی داده

وی یر بازخورد خود مهارگری بر ال ت ثتاکنون تحقیقی که فقط 

صورت کالمی از مربی فرد یادگیرنده را که با ارائه بازخورد به

است، لذا نیاز است  نشدهانجامی کرده باشد شده باشد بررسداده

یرات مثبت بازخورد خود مهارگری فقط بر روی ت ثبررسی شود این 

ها گروه مهارگر نسبت به گروه گواه بوده یا کمیت و دقت داده

یازهای ین نت مبازخورد خود مهارگری با ایجاد شرایط بهینه تمرین و 

تر میویرات عت ثه نشان از ها باعث ایجاد ال وی بهینه کیادگیرنده

 اما آیا شود؛اطالعات بازخوردی بر روی فرد یادگیرنده است، می

ی بهتر تمرین با توجه به اثربخشاین روش خود مهارگری باعث 

شود و آیا این نوع روش آموزش و تمرین ال وی فرد یادگیرنده می

 که درشود؟ با توجه به اینو یک مزیت برای یادگیری محسوب می

های حرکتی بازخورد کالمی مخصوصاً در اوایل آموزش مهارت

یادگیری نقشی مهمی در هدایت فرد یادگیرنده دارد و قسمت اعظمی 

گیرد نیاز به بررسی این نوع بازخورد را بر از آموزش را در برمی

 کند.تر میال وی حرکتی فرد یادگیرنده را پررنگ

گری بازخورد خود مهارتوان گفت با توجه با پیشینه تحقیو می

شود اما آیا این پیشرفت فقط باعث افزایش یادگیری فرد می

 صورتهبکمّی باعث افزایش امتیاز یادگیری فرد شده یا  صورتبه

 ود؟شیر بر ال وی فرد نیز باعث افزایش یادگیری میت ثکیفی و با 

ی صورت گرفته، هاپژوهشبا توجه به بررسی پژوهش ر در 

که به بررسی ت ثیر روش بازخورد خود مهارگری پژوهش مدونی 

های صورت کالمی توصیفی که روال عادی تمامی کالسبه

آموزشی ال وی حرکتی است بر ال وی حرکتی فرد به آموزش 

 صورتهبکه این پیشرفت فقط  اند و جای سؤال داردمهارت نپرداخته

فی و با یک صورتبهکمّی باعث افزایش امتیاز یادگیری فرد شده یا 

لذا نیاز به شود فیر بر ال وی فرد نیز باعث افزایش یادگیری میت ث

 مهارت احساس شد. آموزشانجام این پژوهش در امر 

بودن بازخورد خود مهارگری بر بهبود ال وی فرد  اثرگذاراثبات 

 باشد برای انتخاب آموزش به روشتواند دلیل محکمی یادگیرنده می

های حرکتی و ریزی مهارتریزی و طرحخود مهارگری در برنامه

ها و کمک به ورزشکاران )اجرای بهتر، همچنین در سایر ورزش

 و پرورش برایسازی شرایط تمرین( و آموزش وری اجرا، بهینهبهره

 بهبود عملکرد استفاده کرد.

 های پژوهشفرضيه 

 است: طرحقابلچنین یناها و سؤاالت پژوهش فرضیه
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ی خود مهارگری بر ال وی شوت بسکتبال بازخورد کالم .0

 آموزان دختر مؤثر است.دانش

 روش

صورت تجربی بوده و طرح آن بهپژوهش حاضر از نوع نیمه

آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری این پس -آزمون پیش

 06ساله مقطع متوسطه اول منطقه  03دختر  آموزدانشپژوهش تمام 

آموز دختر با دامنه دانش 21ها تعداد ن آنشهر تهران بودند که از میا

 و به ای تصادفی انتخابخوشه صورتبهسال  23/03 ± 03/1سنی 

. دندش یمتقس گواهو گروه خود مهارگری به دو گروه  یطور تصادف

 10با سطو اطمینان  Gpowerافزار با استفاده نرم نمونهنفر حجم  21

خود مهارگری، محاسبه نفر گروه  01نفر گروه کنترل و  01درصد، 

یک از معیار ورود نمونه به پژوهش این بود که هیچ شد.

 تجربه قبلی با شوت بسکتبال نداشته و از اهداف آن کنندگانشرکت

کننده در پژوهش آموزان شرکتآگاه نباشند و همچنین تمام دانش

که  باشند. معیار خروج داده از نمونه پژوهش این بود دستراست

ان در تمام جلسات تمرین شرکت کرده باشند و همچنین آموزدانش

پرتاب خود بازخورد  02پرتاب انجام داده و برای  36در هر جلسه 

مهارگری و چه  چه با درخواست خود در گروه خود تجویزیکالمی 

 گروه کنترل دریافت کرده باشد. بدون درخواست خود در

 ابزار

 های توسط دانشمهنانامه: قبل از شروع پژوهش رضایترضایت

نامه از دو قسمت آوری شد که این توافوآموزان تکمیل و جمع

شده است، ابتدا پژوهش ر مشخصات فردی خود و همچنین تشکیل

کرد و افراد را برای شرکت در موضوع کار پژوهشی خود را بیان می

کرد و همچنین سؤال در مورد تمایل برای شرکت پژوهش دعوت می

از اینکه فرد موافقت خود را برای کرد. پس میدر این پژوهش 

داشت، سؤاالت قسمت دوم که مربوط شرکت در پژوهش اعالم می

لسانی و )کرد به مشخصات و سابقه ورزشی فرد است را پر می

 .(2101 بازی،شه

بت نتایج آموزان از برگه ثبرگه ثبت نتایج: برای ثبت نتایج دانش

اند و هشداساس آزمایش و گروه تقسیم ها براستفاده شد. این برگه

آن  طور منظم درنمرات هر فرد درنتیجه و اجرای شوت بسکتبال، به

 .(2101 مبرا، ،2101 لسانی وشهبازی،) شده استثبت

 ها به این صورتدهی اجرای شوت بسکتبال آزمودنیشیوه نمره

رد اهایی که بدون برخورد به سبد یا تخته مستقیم وبود که به توپ

 هایی که با برخورد به سبد یا تخته واردامتیاز، به شوت 3شدند سبد می

هایی که به سبد و تخته می خوردند ، به شوتامتیاز 2شدند سبد می

هایی که بدون برخورد امتیاز و شوت 0شدند ولی وارد سبد نمی

 هبازی،لسانی و ش)شد شدند صفر امتیاز داده میجایی وارد سبد نمیبه

. همچنین در مراحل آزمون از (2112 صالحی،، 2101 مبرا، ،2101

ها س فیلمها فیلم گرفته شد، سپپرتاب شوت بسکتبال آزمونی ال وی

( مورد ارزیابی قرار Aگری )توسط سه مربی با درجه کارت مربی

 ها را ارزشیابی کردنداجرای آزمودنی 0گرفت و آنها بر اساس جدول 

 صالحی، ،2101 مبرا،)ها در هر بخش نمره نهایی بود و میان ین نمره

2112). 
 

 لیست سنجش ال وی شوت ثابت بسکتبال. چک0جدول

   عملکرد                                                  مراحل

ل قبوغیرقابل

(1) 

قبول قابل

(0) 

گرفتن توپ، وضعیت قرار گرفتن پاها و 

 نه نسبت به سبد، خم کردن تنه و پاهات
 آمادگی 0

ل قبوغیرقابل

(1) 

قبول قابل

(0) 

، تنه هادستیافتن موقعیت صحیو توپ، 

 و سر پیش از پرتاب
 آمادگی 2

ل قبوغیرقابل

(1) 

قبول قابل

(0) 

استفاده از اندازه حرکت تنه و مفاصل پا، 

 از دست پرتاب و دست راهنما استفاده
 پرتاب 0

ل قبوابلغیرق

(1) 

قبول قابل

(0) 
 پرتاب 2 شکستن مچ دست

ل قبوغیرقابل

(1) 

قبول قابل

(0) 

کامل نمودن مسیر پرتاب توسط دست 

ز ا پسپرتاب و حفظ وضعیت دست 

 پرتاب )شکستن مچ(

 تعقیب 0

 
 

کردن فرم  داوطلبین برای شرکت در این پژوهش پس از پر

 کردن پرسشنامه ان و پرآموزنامه توسط والدین و خود دانشرضایت

آوری مشخصات فردی آمادگی خود را اعالم داشتند. پس از جمع

ها، از بین افرادی که دارای شرایط موردنظر بودند و همچنین پرسشنامه

سابقه شرکت و تمرین در رشته بسکتبال را نداشتند نمونه آماری 

 پژوهش موردنظر را تشکیل دادند.

دگان کننطور خالصه برای شرکتبهدر ابتدا روند انجام پژوهش 

آزمونی از تمامی شد. قبل از شروع جلسات تمرین پیششرح داده 

ه به نمرات کنندگان با توجکنندگان گرفته شد و سپس شرکتشرکت

گروه ) وندشگروه تمرینی تقسیم می طور تصادفی به دوآزمون بهپیش

 لسانی و شهبازی، )بازخورد خود مهارگر و گروه بازخورد گواه( 

جلسه انجام شد، به عبارتی جلسات  0. مداخله پژوهش در (2101

آزمون، سه جلسه تمرین و یک جلسه پژوهش شامل یک جلسه پیش

شامل مراحل تمرین و روز پنجم  1الی  2آزمون انجام شد. روز پس
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آزمون از ساعت پس از آخرین جلسه تمرین بود، پس 32که 

وان آزمونه عنشد. شوت درجای بسکتبال بهه کنندگان گرفتشرکت

شده است و در شش وضعیت، در مسافت و زوایای مالک انتخاب

 لسانی و شهبازی،)گذاری شد مختلف از حلقه، از یک تا شش نام

 .(2101 مبرا، ،2101

گروه خود مهارگر درروند سه جلسه تمرین به یادگیرنده فقط 

را کند.  وقتی بازخورد افزوده ارائه شد که خودش درخواست آن

 بود. جویزیت کالمی بازخورد آموزاندانش به شدهارائه بازخورد

پرتاب انجام می  36آزمودنی در هر جلسه بازخورد خود مهارگری 

تواند انتخاب و درخواست پرتاب را می 02پرتاب  36دهد که از این 

ارائه بازخورد کند. در گروه گواه ارائه ال و چون ال ودهی خود 

. در این رویه افراد گروه گواه با هر یک از افراد گروه استمهارگری 

گروه خود مهارگری( و بدون توجه به عملکرد ) هآزمایشی همتاشد

 یا اختیار )در مورد ال ودهی خود مهارگری( دقیقاً در همان کوشش

 شوند. مربیهای که جفت آنها ال ودهی شده، آنها نیز ال ودهی می

پرتاب آزمون دهنده را همانند گروه خود مهارگری  36پرتاب از  02

 .(2101 لسانی و شهبازی، )دهدبازخورد می

ندگان کندر پایان آخرین جلسه تمرین آزمون اکتساب از شرکت

پرتاب از همان نقاطی )خط  02گرفته شد. آزمون اکتساب شامل 

فته شد. کرد؛ گرپنالتی( که فرد طبو گروه تمرینی خود، تمرین می

همچنین آزمون یادداری از همان نقطه تمرین فرد )خط پنالتی( و 

فرد  شد. نمراتقال، سه روز بعد، در پنجمین جلسه آزمون گرفته انت

ساب، آزمون، اکتتوسط مربی در برگه ثبت نتایج و در مراحل پیش

 .(2101 ازی،لسانی و شهب ) یادداری و انتقال ثبت شد

ها های آزمودنیهمچنین در جلسه اول و جلسه پنجم از پرتاب

ها و پایایی شد. برای کمی سازی ال ویی هماهن ی پرتابفیلم گرفته 

ها، توسط سه شده از اجرای آزمودنیهای گرفتهآزمون ران، فیلم

مربی مورد ارزیابی قرار گرفت. معیار ارزیابی ال وی هماهن ی پرتاب 

اساس سه مرحله اصلی ال وی پرتاب )آمادگی، پرتاب، تعقیب(  بر

 .(2101 مبرا،)شد کمی 

آمده از دستهای بهوتحلیل دادهدر این پژوهش جهت تجزیه

با  هاادهدشود. طبیعی بودن ی و استنباطی استفاده میآمار توصیف

ی ی لوین براویلک و همچنین آماره استفاده از آزمون آماری شاپیرو

 های توصیفیشود. از آمارهها استفاده میدادن هم نی واریانس نشان

میان ین و انحراف استاندارد برای توصیف امتیازات افراد گروه 

 تعیین برای وابسته های تی مستقل وشود. آزموناستفاده می

 لسانی و شهبازی، )گروهی استفاده شدبین و درون هایتفاوت

در نظر گرفته  10/1ها فرض در همه فرضیه. معناداری پیش(2101

های آماری تحلیل 20نسخه  spssافزار که با استفاده از نرم شودمی

 صورت خواهد گرفت.

 هايافته

 قتدبر  گروه گواهو  مهارگر خود بازخورد ت ثیر مقایسه جهت

 یت آزمونمراحل مختلف یادگیری از  در بسکتبال شوت یاجرا

ر ها در هدی ر نمرات اجرای آزمودنیعبارتبه مستقل استفاده شد

گروه گواه مورد مقایسه و  مهارگر خود در دو گروه بازخورد مرحله

 کرد ت یید را هاانسیوار یهمسان نیآزمون لو جینتا قرار گرفت.

(10/1p>مطابو نتا .)اکتساب  یهامستقل در آزمون یآزمون ت جی

(120/1=P ، 01/2- =(01)t و )دو گروه  نیب یتفاوت معنادار یادداری

 انتقال آزمون در وجود با این( P ، 21/0 =(01)t=130/1مشاهده شد )

(. P ، 30/1 =(01)t=23/1) نشد دهید گروه دو نیب داریمعنا تفاوت

 آزمون در جراا یال و بر نیتمر نوع دو ریت ث بین که میریگیم نتیجه

 انتقال آزمون در و دارد وجود یداریمعن اختالف یادداری و اکتساب

 (.2)جدول  (0نمودار ) ندارد وجود یدارامعن اختالف
 

گواه در و  خود مهارگر بازخورد گروه دو یاجرا دقت. مقایسه 2جدول

 مراحل مختلف

 آزادیدرجه tآماره  گروه آزمون
 یدارسطو معنی

 سویه(یک)

 اکتساب
 خود مهارگر

 گواه
01/2- 01 *120/1 

 یدداری
 خود مهارگر

 گواه
21/0 01 *130/1 

 انتقال
 خود مهارگر

 گواه
30/1- 01 23/1 

 

 10/1داری در سطو معنا *

 
 یموردبررسهای دقت اجرا در مراحل مختلف در گروه . میان ین امتیاز0نمودار

 

ا 
جر
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ت
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ن 
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می
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 ال وی بر گواه و خود مهارگر هایبازخورد اثرات مقایسه جهت

 مستقل تی آزمون از یادداری هایآزمون در بسکتبال شوت اجرای

 ردک ت یید را هاواریانس یهمسان لوین آزمون نتایج. شد استفاده

(10/1p> .)دو نبی معناداری تفاوت مستقل تی آزمون نتایج مطابو 

 نبی گیریم کهمی نتیجه(. P ، 21/0 =(01)t=130/1) شد مشاهده گروه

 اختالف یادداری آزمون در اجرا ال وی بر تمرین نوع دو ت ثیر

 .(3 جدول) (2 نمودار) دارد وجود داریمعنی
 یادداری آزمون در گروه دو اجرای اجرا ال وی آزمون ج. نتای3جدول

 آزادیدرجه t آماره گروه
 یدارسطو معنی

 سویه(یک)

 21/1* 01 21/2 بین گروه خودمهارگر و گواه
 

 10/1اداری در سطو * معن
 

 
 هدو گرو آزمونپسآزمون و یشپمیان ین امتیاز ال وی اجرا در مراحل  .2نمودار

 

 يریگبحث و نتيجه

ه ب آزمونپسآزمون و مختلف پیش تحقیو حاضر در دو مرحله

یر بازخورد خود مهارگری اجرای شوت بسکتبال بر ال وی ت ثبررسی 

داد  نتایج تحقیو حاضر نشانپردازد. آموزان میشوت بسکتبال دانش

آموزان عالوه بر دقت استفاده از بازخورد خود مهارگر به دانش

ها یمودنآزمیز شوت بسکتبال(، بر ال وی آیتموفقحرکت )اجرای 

یر مثبت داشته و باعث ایجاد شرایط بهینه برای تمرین شده، ت ثنیز 

یجه شرایط کسب و رسیدن به ال وی بهتر از حرکت را در تمرین درنت

ی که در دوگروهطرح به روش  آموزان ایجاد کرده است.برای دانش

ر مهارگ خودت بازخورد آن گروه خود مهارگر بر تعیین زمان دریاف

به این گروه اجازه  تنها نهشود که دارد با گروه گواه مقایسه می

 شود بلکه بازخوردهایشان داده نمیگیری در مورد فعالیتتصمیم

 بوده و در کوشش آنهابه این گروه بدون توجه به اجرای  شدهارائه

زخورد های گروه خود مهارگر تقاضای باای که آزمودنیهای قرینه

ها در دو بازخورد داده می شد. اجرای آزمودنی آنهانمودند به می

                                                           
1. Knowledge of results 

برداری از ال وی آزمودنی و ثبت عملکردشان در اجرای یلمفگروه با 

 یست سنجش ال وی شوت ثابتلچکو پر کردن  شوت بسکتبال

ی قرار بررس موردبسکتبال توسط سه مربی و میان ین نمرات سه مربی 

آزمون شیپاز  هر دو گروه آمدهدستبهلیل نتایج تح بر اساسگرفت. 

روه ها گداری داشتن و با توجه به دادهیمعنپیشرفت  آزمونپستا 

تفاوت معناداری با گروه گواه داشته آزمون پسخود مهارگر در 

 است.

( از یکروی آورد 0113جانل، باربا، فریلک، تنانت، کورو )

ویی جهیل یادگیری خود نظمی برای تساواسطهشناختی ویدئویی را 

یر ت ث یرات ان یزشی بر روند شناختیت ثویدئو به دلیل  درواقعدانند. می

)آگاهی از نتیجه(  0KRرسد که ارائه به نظر می البته ؛ کهگذاردیم

به ماهیت پرتاب دارت  با توجهدر تحقیو حاضر عامل اصلی است. 

مستقیم دریافت  رطوبههای خود را در تمام کوشش KR هاآزمودنی

کنند، بنابراین واضو است که توجه بیشتری به کیفیت حرکت و می

 KRرسد که ارائه عناصر ال وی حرکتی داشته باشند. به نظر می

یی تنهابه KR)آگاهی از اجرا( کارایی بیشتری از ارائه  2KP عالوهبه

تری از بازخورد در وضعیت در وضعیت داشته باشند و شکل ایدئال

درونی در اختیار  طوربه KRکنند، حتی اگر د مهارگری ایجاد میخو

 .(0113 جانل و همکاران،)فرد باشد 

 صورتبه تمرین برنامه وقتی که داردمی ( اظهار0111) زیمرمن

 را تمرینی هایکوشش شود، فراگیرانمی اجرا خود مهارگری

 که بینجامد هامهارت بیشتر پاالیش به که کنندمی هدایت ایگونهبه

بررسی دهد و این می بیشتری ثبات و دوام مهارت، اجرای در نتیجه به

 .(0111 ،زیمرمن ) با تحقیو حاضر همسو است

 یدآبادیزدر پژوهش احسانی نوری، عرب عامری، فرخی و 

ا ید حرکاتشان که صحیو یتائ( یادگیرندگان خود مهارگر با 0311)

کنند، می ی ال وی حرکتیهاجنبهغلط است، توجه خاصی به 

آن گروه گواه و آزمون ر مهارگری، به مقدار خیلی جزئی  برخالف

بینی پیشیرقابلغهای پردازش اطالعاتی به علت در چنین فعالیت

کنند که نتایج با نتایج این پژوهش و بودن ارائه ال و شرکت می

( همخوانی دارد 2110همچنین نتایج تحقیو چیویاکوفسکی و ولف )

 .(2101 احسانی نوری و همکاران، ، 2110b چیویاکوفسکی و ولف،)

2. Knowledge of performance 

پیش آزمون پس آزمون

به
ضر

ی 
گو

 ال
ن
گی

ان
می
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( همسو با پژوهش 0313) یرانیحنتایج تحقیو صباغی، بهپور و 

ای در مرحله انتقال در میان حاضر است که در شرایط تداخل زمینه

صباغی و  )بازخورد خود مهارگر را نشان داد سودمندکودکان اثر 

 .(2100 ،همکاران

ال ودهی  دلیل برتری گروه خود( 0310) آبادی و همکاراننوش

زشی یر فرآیندهای ان یت ثتوان به با روش بازخورد خود مهارگر را می

حاصل از این تعامل و نیز همخوانی بیشتر این نوع بازخورد با نیاز 

نوش ) استها نسبت داد که با نتایج تحقیو حاضر همسو آزمودنی

 .(2101 آبادی و همکاران،

 از سوی دی ر نتایج تحقیو حاضر، با نتایج تحقیو فرواگنر و باند

 تاراسهم( که نتایج در شکل حرکت مغایر و در دقت حرکت 2116)

ن استفاده از دست غیر برتر دلیل معنادار نشدبا تحقیو حاضر است که 

 .(2116 ،فرواگنر و بوند ) دانستدر آزمون یادداری ال و 

( 0311پژوهش حاضر که با نتایج تحقیو نصیری و همکاران )

ال ودهی  یرت ثکه  ممکن است این باشد مسئلهبود. دلیل این  سوناهم

در گروه گواه به حدی قوی بوده است که متغیر مستقل یعنی خود 

مهارگر توانسته اختالفی در یادداری دو گروه ایجاد کند و هر دو 

ت اما در آزمون انتقال که قابلی؛ میزان پیشرفت کردندگروه به یک

 یبه یک موقعیت جدید بررسی م شدهگرفته پذیری مهارت یادیمتعم

ود، افراد گروه خود مهارگر توانستند برتری خود را نسبت به ش

همتایانشان در گروه گواه ثابت کنند. واضو است توانایی تعمیم 

های تمرین شده به یک آزمونه جدید، سنجش اطالعات از کوشش

ی از یادگیری است. نتایج این تحقیو نشان داد، مدلل ترمنطقی و 

یم تعمقابلی حوزه ال ودهی خوببهیرات سودمند فن خود مهارگر ت ث

است و موجب مطابقت بیشتر شرایط تمرین با نیازهای اطالعاتی 

صیری ن) استشود که این نتایج با تحقیو حاضر همسو نوآموزان می

 .(2106 ،و همکاران

ضا اکبر سیف، علیردر پژوهشی دی ر توسط فاطمه خرمی، علی

های ( نشان دادند که کسب توانش0313کیامنش و فریبرز درتاج )

آموزان در مقایسه با قبل، عملکرد جویی باعث شده دانشخودنظم

ا هبهتری در یادگیری از خود نشان دهند که یادگیرنده عمداً شناخت

بندد تا به اهدافش برسد و نتایج پژوهش ه کار میو رفتارهای را ب

 (.2101همسو با نتایج حاضر است )خرمی، سیف، کیامنش و درتاج، 

                                                           
1. Challenge Point Framework 

( در پژوهشی 0311صادقی، واعظ موسوی، شجاعی و عادلی فر )

بازخورد خود مهارگری، متواتر و ت ثیر تحت عنوان مقایسة 

ن انجام دکاگیری پرتابی کویافته بر یادگیری مهارت هدفکاهش

یی با بررسی حاضر داشت. نتایج این بررسی نشان سوناهمیج نتادادند 

منظور های بیشتری همراه بازخورد بهداد که کودکان به تالش

تر مهارت حرکت نیاز دارند. همچنین نشان بازشناسی دقیو و باثبات

 مدار، شرایط مدار و مربیداده شد که بین شرایط تمرینی آزمودنی

ی مربی مدار متواتر بهترین نتیجه را به دنبال دارد. با توجه به تمرین

پیش  0توان اظهار کرد چارچوب نقطه کشاکشپژوهش حاضر می

ای هکند که این نقطة کشاکش بهینه برای یادگیرندهگویی می

باقابلیت پردازش اطالعات و سطو مهارت متفاوت مانند کودکان و 

-رو می. ازاین(2111 ی و لی،گوا داگنول )ساالن متفاوت است بزرگ

ر این کاربرده شده دیافتة بهریزی بازخورد کاهشتوان گفت برنامه

ی اپژوهش بیش از نقطة کشاکش بهینه در کودکان بوده و به درجه

شناختی نیاز داشته که قابلیت پردازش اطالعات را سخت از تالش 

 یهاموجود با داده ینظر یهادگاهیتوجه است که دقابلکرده است. 

و توجه  یزشیکننده اثرات ان به دست آماده از شواهد اثبات راًیاخ که

 هیظربا توجه به ن .ندارند یسازگار یریادگیعملکرد و  اثرات یبر رو

 یراو توجه ب یدرون زهیان  ویعملکرد از طر یسازهنی)به 2یسازنهیبه

را نشان  یحرکت یریادگیرا در جدید  هینظر نیاز ا استفاده( یریادگی

جفت و  ویاز طر یریادگیو توجه در عملکرد و  زهین ا. دهدمی

 یریتفاسدر این نظریه مشارکت دارند.  اعمالشدن اهداف با  تیتقو

علوم  و یروان ةنیدرزم رهایمتغ نیا یریادگیعملکرد و  یایمزا یرا برا

 شهیر ارانتظ مورد اثرات یبرا قبولقابل سمی. مکاندهدیاعصاب ارائه م

رتبط با م یتجربه مثبت و موقت ینیبشیدر پ نیدوپام یهاپاسخ در

 رندهیادگی یدرون استقالل احتماالً. شد خواهد فیتوص مهارت نیتمر

عالوه بر  .شودیم ختهیبران  یاحتمال ریمس کی ویطر از یادیز حد تا

ارتباطات  یبرقرار یرا برا یرونیبتمرکز  کی ریت ثدر این نظریه  ن،یا

ه درد که به مغز در نظر گرفت یهاکارآمد در سراسر شبکه یعملکرد

که  است رباو نیبر اسازی در بهینه. خوردیحرکات ماهرانه م

و  یحرکت یهاستمی، ساجراکننده یرونیبانتظارات باالرونده و تمرکز 

سودبخش سوق  یجلواجراکنندگان را در جهات روبه یشناخت

آزمونه  یبو  آزمونهبه سمت حاالت خود  و از پسرفت دهدیم

2. Optimal Theory 
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 یشتریب یهاتیموفق انتظار، مورد تی. احتماالً موفقکندیم یریجلوگ

 میرسقبل از ت. کندیکمک م حافظه تیثبو در ت آوردیرا به ارمغان م

 یتاز عوامل حرک دهیتندرهم یتیبحث عملکرد ماه د،یجد یرتئو نیا

ت. پس بر عملکرد داش یو فرهن  یاجتماع راتیو ت ث یعاطف یشناخت

و  یهدف قو کی زهیکه ان ه شد دیرس جهینت نیبه ا یاز بررس

دارند.  یحرکت یریادگیبر  یتمرکز اثرات پررن  توجه نیهمچن

و  یرکتعملکرد ح یسازنهیبه منظوربه یسازنهیبه یتئور یکاربردها

 یهاروش داکردهیشامل پ ینیو بال یکاربرد یاهنهیزم در یریادگی

 توجهن کانو زیمثبت و ن زهیاز ان  تیحما ای تیتقو آموزش، مناسب

از  ندتوانیدرمان ران م ان،یمرب ،معلمان ،مؤثراست. مدرسان ،یرونیب

و  یریگادیتجارب  یطراح جادیبه اتوان می میطور مستقبه ویطر نیا

بپردازند  نموداستفاده  ندهیآ یریادگیکه در اجرا و استفاده از آن

 .(2106 لوزویت، ولف و)

 و توفهرن چیویاکوفسکی توسط خودکارآمدی بررسی در

 یادگیری افزایش انتخاب بازخورد و»( که تحت عنوان 2103)

 انتخاب ارائه اثرات به بررسی انجام شد؛« سالمندان در حرکتی

 نتخابا گروه پرداخته شد. سالمندان در حرکتی یادگیری در بازخورد

 دونب گروه با مقایسه در انتقال آزمون در خطای مطلو کمتر نمرات

مایت قبلی استقالل را ح آمده مطالعاتدستداد. نتایج به نشان انتخاب

که انتخاب بازخورد و تقویت کرد و اولین شواهدی مبنی بر این

های حرکتی در سالمندان را افزایش دهد را تواند یادگیری مهارتمی

جهت با ن پژوهش همسو و همآمده در ایدستنشان داد. نتایج به

دهد که تمرین به روش خود پژوهش حاضر است که نشان می

مهارگری و دادن حو انتخاب بازخورد به متربی، باعث افزایش 

نسبت به شرایط بدون حو انتخاب  ان یزه، استقالل و خودکارآمدی

شود که دلیل مهمی از اثربخش بودن این روش تمرینی بازخورد می

 .(2103 چیویاکوفسکی و  توفهرن،)دهد را نشان می

در بازخورد خود مهارگری به استقالل و خودکارآمدی و 

ان یزش و لذت فرد و کم شدن اضطراب و تنیدگی یادگیری توجه 

سایر انواع بازخوردها توجه الزم به این موضوعات  شایانی شده، اما در

ها از طریو ان یزش درونی که در آنها ن ردیده است. خود مهارگری

ها خود به شوند و در گزارششود بران یخته میایجاد می

لسانی و  ،0110 دسی و رایان،)اند خودکارآمدی باالتری اشاره داشته

خود باعث بهبود  نوبهبهبهبود خودکارآمدی  .(2101 شهبازی،

در  تواندشود که میتری میگزینی در سطو باالتر و مشکلهدف

و  ی،ل یک،لک، فردر )یادگیری و عملکرد حرکتی سودمند باشد

 .(0111 ،بابکو

و  هارگرم یشرفت بیشتر در امر یادگیری گروه خودپبا توجه به 

 آموزان، بازخوردداری بهتر در ال وی حرکتی دانشهمچنین معنا

تواند روی دارای آثار سودمند و پایداری بوده که می خود مهارگر

 صورتبهن تمری درواقعب ذارد. ت ثیر یادگیری و ال وی حرکتی فرد 

فراگیر را بیشتر در فرآیندهای خودنظم جویی درگیر  خود مهارگر

ید و آکند و ان یزة بیشتر در طول تمرین برای متربی به وجود میمی

کند که یمینه فراهم زم تنیدگی متربی با کمتر شدن اضطراب و

 شودخودکارآمدی فرد را بهبود بخشد که هم این عوامل باعث می

فرد در زمان و مکان و تعداد بازخورد برابر با گروه دی ر یادگیری 

تمرین سودمندتر و دارای اثرات پایدارتری برای یادگیری مهارت و 

ود بنابراین تمرین به روش خ؛ همچنین بر ال وی حرکتی فرد باشد

ث تواند باععالوه بر یادگیری پایدارتر و سودمندتر می مهارگری

آموزان شود. همچنین دلیل محکمی شبهبود سطو ال وی حرکتی دان

یادگیری بیشتر یا  شود که آموزش به روش خود مهارگریمی

جویی در زمان هزینه و نیروی انسانی صرفه باتری را یادداری طوالنی

ن با یادگیری همچنی درروندتری ینهبهبه همراه دارد و ال وی حرکتی 

ت که همراه هسلذت و ان یزة بیشتر و احساس خودکارآمدی بیشتری 

 کند.اضطراب و ن رانی متربی در امر یادگیری را کمتر می

نتایج تحقیو حاضر نشان داد استفاده از بازخورد خود مهارگری 

ر یت ثآموز آموزان عالوه بر دقت حرکت بر ال وی دانشبه دانش

ت نماید. مسلم اسمثبت گذاشته و راه رسیدن به هدف را تسهیل می

ی خودکارآمدی، استقالل هاحسدرونی، تقویت  هایایجاد ان یزه

شخصیت، کم شدن اضطراب و تنیدگی باعث ایجاد شرایط بهینه 

برای تمرین شده و شرایط کسب و رسیدن به ال وی بهتر از حرکت 

 ،2106 لسانی،)آموز ایجاد کرده است را در تمرین را برای دانش

های صورت گرفته، یبررس، اما بنا به (2101 لسانی و شهبازی،

مختلف  هایدر رشتهپژوهشی که به بررسی روش خود مهارگری 

 یتو حرک یبا بار شناختورزشی با ال وهای متفاوت حرکتی و 

به  نیو همچنصورت ن رفته است  منسجم و جامع صورتمتفاوت به

 یر آنت ث وخود مهارگری  تمریندر  یو سن یجنس یهاتفاوت یسهمقا

 یندهلعات آدر مطا ین؛ بنابرابر ال وی حرکتی توجه شایانی نشده است

 گیرد. پژوهش ران و محققان قرار موردتوجهتواند یم
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 بر خودکنترلی دبازخور اثر(. 0313) زهرا؛ ثیابی، رقیه حو، ابراهیمی

-21 ،دانشجویی همایش نامهیژهو. حرکتی یهامهارت یادگیری

01.  

 ، رسولزیدآبادیاحمد؛  فرخی،الهه؛ عامری، عرب  ، شیدا؛نوری احسانی

 از تفادهاس با کنترل آزمون ر و خودکنترل بازخورد ت ثیر(. 0311)

 مهارت انتقال و یادداری اکتساب، بر ویدئویی نوار بازخورد

تهران،  دانش اه ورزشی -حرکتی  یادگیری و رشد نشریه. تیحرک
0(2 ،)012-13. 

پور دهکردی، یشمسمحمدعلی؛ عبدلی، بهروز؛ شمس، امیر؛ اصالنخانی, 

و  یاو بازخورد دامنه ایینهتداخل زم یرت ث (.0311پروانه )

در  یافتهمیخودکنترلی بر یادگیری پارامتر و برنامه حرکتی تعم

-022(، 21)3، رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش بی.تکالیف تعقی

11. 

صادقی، امین؛ واعظ موسوی، محمدکاظم؛ شجاعی، معصومه؛ آرزو؛ 

 و متواتر خودکنترلی، بازخورد ت ثیر مقایسه (0311) فرعادلی

 رشد .انکودک پرتابی گیریهدف مهارت یادگیری بر یافتهکاهش
 .23-36 (،3)0ورزشی،  -حرکتی  یادگیری و

 شوت اجرای یجهنت و روش بر ایینهزم تداخل اثرات( 0311) ، حمیدصالحی

 .10-62 ،(3)2 ،ورزشی روانشناسی و یرفتار حرکت. بسکتبال

 و ایینهزم تداخل ثرا(. 0313) ، ناصرهپورعلی؛ ب حیرانی، ایوب؛ صباغی،

 مختلف مراحل بر( شده جفت و خودکنترلی) بازخورد ارائه نوع

– یحرکت یادگیری و رشد. کودکان در رامترپا مؤلفه یادگیری
 .33-06 ،(0)6 ،ورزشی

 (.0313اکبر؛ کیامنش، علیرضا؛ درتاج، فریبرز )فرخی، فاطمه؛ سیف، علی

 بت بهنس ن رش افزایش بر دهیخودنظم آموزش بسته اثربخشی

 علوم مجله تهران. شهر یازدهم پایه آموزاندانش در مدرسه
  .030-036(، 61)03، روانشناختی

 بر بالبسکت شوت اجرای کنترلی -خود  تمرین یرت ث(. 0310) ، آزادهلسانی
امه نپایان .دختر آموزاندانش شخصیت استقالل و خودکارآمدی

 .   تهران دانش اه، ارشد کارشناسی

 کردعمل بر خودکنترلی تمرین ت ثیر(. 0316) ، مهدیشهبازیآزاده؛  لسانی،

. دختر آموزاندانش مدیخودکارآ و بسکتبال آزاد پرتاب

 .60-36 ،(20)6 ،ورزشی روانشناسی مطالعات

 و ترلخودکن بازخورد شرایط در تمرین تغییرپذیری اثر (.0312) ، یداهللمبرا
 اکتساب، مرحله در اجرا ییجهنت و روش بر کنترل آزمون ر
 ،شدار کارشناسینامه پایان .بسکتبال شوت انتقال و یادداری
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