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Effect of self-control feedback and normative self-control on 

the acquisition, retention and transferring shooting targeting 

in 12 to 14 years old girls 
 

Abstract 

The present study aimed to investigate the effect of self-controlled and self-controlled normative feedback on 

acquisition, retention and transfer of a target throwing task in girls aged 12 to 14.This study was a quasi-

experimental, and applied. Participants in this study were 55 sixth-grade schoolchildren. Subjects were 

randomly divided into four groups: self-controlled feedback group and their yoked group, self-controlled 

normative feedback and their yoked group. Executive protocol lasted 4 days. The first day of the experiment, 

all subjects participated in pretest. Pretest was to include a block of 10trial of throwing task. On the second 

day which was for the acquisition stage the group executed 10 tries of throwing of 60 blocks and after an 

hour a pretest of throwing 10 blocks had been tested. On the third day of experiment, the tests performed the 

retention stage which consisted of 10 trails and on the last day 10 throwing had performed. A repeated 

measure analysis of variance (ANOVA) was used to by Spss version 16 at p≤.05. The results of this study 

showed that in acquisition phase self-controlled and normative self-controlled feedback had significant effect 

since paired groups had better performance. However in retention and transfer phases there was not any 

significant effect.  

 

Keywords: self-controlled normative feedback, self-controlled normative feedback, acquisition, retention, 

transfer 
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 چکیده

 21تاا  21گیری پرتاابی در دختارا  خود کنترل و خود کنترل هنجاری بر اکتساب، يادداری و انتقاال تللیاه هادف پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بازخورد 

گاروه  1نفر دانش آموز ابتدايی بودناد کاه باه طاور تیاادفی در  55افراد شرکت کننده در اين پژوهش است. نیمه تجربی  اين پژوهش از نوعساله اجرا شده است. 

ودکنترل،گروه جفت شده با بازخورد خودکنترل، گروه بازخورد خود کنترل هنجاری و گروه جفت شده با بازخورد خاود کنتارل هنجااری رارار آزمايشی بازخورد خ

روز به طول انجامید، و تللیه پرتاب کیسه شنی با چشما  بسته باه هادف روی زماین باود. کاه در روز اول آزماايش از تماا  شارکت  1گرفتند. پروتلل اجرايی 

بلاوک  01کوششی از تللیه پرتابی بود. در روز دو  که مرباو  باه مرحلاه اکتسااب باود آزماودنی هاا  21کنندگا  پیش آزمونی گرفته شد که شامل يک بلوک 

کوشاش  21شاامل  هاا مرحلاه ياادداری را کاهپرتاب از افراد گرفته شد. در روز سو  آزمودنی 21کوششی را اجرا کردند و بعد از يک ساعت پس آزمونی شامل 21

هاای پاژوهش برای تجزياه و تحلیال داده پرتاب در آزمو  انتقال اجرا شد. به منظور تعیین اثرات متغیرهای مستقل 21تمرينی بود اجرا کردند، و در روز آخر نیز 

ها، محاسبه میاانگین و انحاراف وصیفی برای رسم نمودارشد. از آمار تو دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده  20نسخه  Spssحاضر از از بسته نر  افزار 

نشاا  داد کاه نحاوه ارا اه  بر اساس نتیجه پژوهش حاضار، مرحلاه اکتسااب . ها استفاده گرديداستاندارد، و از آمار استنباطی)تحلیل واريانس( برای تحلیل فرضیه

اثار  هاای جفات شاده عمللارد بهتاری داشاتند، وداری داشته بطوری که گاروهاثیر معنیمرحله اکتساب ت خود کنترل و بازخورد خود کنترل هنجاری بر بازخورد
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هاا تفااوت معنااداری مشاهده نشد، همچنین در مرحله انتقال هم بین گاروه در مرحله يادداری تفاوت معناداری باشد،دار میمراحل تمرين در درو  گروه ها معنی

 د.مشاهده نش
 

 تللیه خود کنترل هنجاری، اکتساب، يادداری، انتقالبازخورد نترل، بازخورد خود کها: كلیدواژه

 

 مقدمه

تحقیق درباره ها دانشمندا  و علمای تعلیم و تربیت طی رر 

ند تا حرکتی سعی فراوانی کردهای و اجرای مهارت 2يادگیری

ها طی اين سال. د را شناسايی نمايندنگذاربر اجرا اثر می کهعواملی 

مختله زندگی های ی در جنبهفراوانهای ده کاربرددانش بدست آم

به بهبود و پیشرفت اجراهای  توا انسا  فراهم کرده که از جمله می

امروزه . (2831نوبخت، بدنی اشاره کرد)های ورزشی و فعالیت

در میا  جوامع مختله پیدا کرده به طوری ای يادگیری اهمیت ويژه

شود که حتی پس حسوب میفرآيندی مداو  م بعنوا  که يادگیری

ا  پذيرد و به عنو، تا دانشگاه هم پايا  نمیاز اتما  تحییلات ابتدايی

گردد؛ چو  افراد در سراسر يک تلاش مادا  العمر محسوب می

يادگیری مهارت . (2831زاده، رلیزندگی تمايل به رشد يافتن دارند)

تجربیات . نقش بسیار مهمی در اجرای تلالیه روزانه دارد ،حرکتی

از يادگیری ای حرکتی مملن است دامنههای يادگیری مهارت

تا راه رفتن پس از آسیب مغزی يا اکتساب يک مهارت  ،مجدد

بطور گسترده، واضح و مشهود است که . ورزشی پیچیده باشد

  پیشرفت در يک رفتار و پايداری در اجرای تللیه با تمرين املا

فقط به مقدار تمرين بستگی ندارد  هابا اين حال، اين. شودپذير می

ی روی دارمعنیتواند اثر رايط تمرين و کیفیت تمرين نیز میبلله ش

يادگیری که . (2830اشمیت، اجرا داشته باشد ) يادگیری و نهايتاً

ثابت در رفتار، در نتیجه ارتبا  با  معمولا به عنوا  تغیرات نسبتاً

 ود تاشمیموجب  گردد،  تجربه تعريه میمحیط و بدست آورد

نوبخت، ) ازی را کسب نمايندممتهای موجودات زنده رابلیت

2831) . 

گذارند که يلی از آنها می زيادی بر يادگیری تاثیرهای تغیرم

عبارت بازخورد به دو دسته وسیع، بازخورد ذاتی . است 1بازخورد

افراد  معمولاً. شودمی افزوده )بیرونی(، تقسیم بازخورد )درونی( و

ز طريق حواس مختله حرکت اهای در خیوص جنبه اطلاعاتی را

که در حین يا پس  اطلاعاتاين نوع . کنندمختله خود دريافت می

گیرد، بازخورد ذاتی از اجرای حرکت در دسترس اجرا کننده ررار می

بر خلاف بازخورد ذاتی، بازخورد افزوده اطلاعاتی در رابطه با . هستند

-ارا ه می از بازخورد ذاتیتر اضافه  حرکت است که ململ يا

که از  ؛بازخورد افزوده انواع گوناگونی دارد. (2831احسانی، )شود

اشاره  1و بازخورد هنجاری 8بازخورد خود کنترل توا  بهجمله آ  می

                                                           
1 Learning  
2 feedback 
3 Self-controlled feedback 

بازخورد خود کنترل به معنی دريافت بازخورد توسط . اشاره کرد

با . (1111، 5و فرانسیس تیلورگروه آزمودنی به هنگا  نیاز است)

هر چه  در اکثر موارع ،تلاشی که توسط محققین صورت گرفته

کمتر باشد، برای يادگیری حرکتی مفیدتر خواهد ها تناوب بازخورد

هرچه بازخورد در هنگا  تمرين کمتر باشد، فرد به عبارتی . بود

کرده و برای ارتقاء عمللرد  بیشترکند که تمرکز خود را سعی می

شود که اين روند باعث می. کارهای درونی پايبند باشدخود به ساز و 

کارايی يادگیرنده در فراگیری رمزگشايی افزايش يابد و عمللرد وی 

تحقیقات نشا  . (2831احسانی، در مرحله يادگیری بهتر شود)

میم گیری که پس که داد  فرصت به يادگیرندگا  برای تیاند داده

دريافت کنند، يادگیری را )در خواهند بازخورد از کدا  آزمو  می

همچنین از ديگر . کنديسه با نبود  اين فرصت( تقويت میمقا

ارامدی و خود مزايای بازخورد خود کنترل افزايش میزا  خود ک

محققین  اخیراً. (1121، 0لوسیانا و هملارا )انگیزشی در فرد است

 یازخوردی با عنوا  بازخورد هنجاردر خیوص ارا ه بازخورد، از ب

با يک  آزمودنیبازخورد هنجاری به اين معناست که اند. نا  برده

شود؛ يک محدوده به عنوا  مقايسه می هنجار )از ربل تعیین شده(

 مانند امتیازات افرادشود، که شامل هنجارهايی نور  تعیین می

 پس به عبارتی. (1121، 1گابريل و هملارا )نسبت به رریب است

ی دی است که يادگیرنده اطلاعاتی را دربارهبازخورد هنجاری بازخور

در اين کند، يسه با عمللرد گروه همسا  کسب میاش در مقانمره

علاوه بر تاثیر شود ديگر مقايسه می افراد ورتی فرد بانوع بازخورد 

-یرات پايدارتری بر يادگیری او میمثبت بر عمللرد، تاث

و اين  د داردمقايسه در همه جا وجو. (1115، 3اشمیت)گذارند

تواند فرد را در مورد سطح مهارت و جايگاه مقايسه با ديگرا  می

تواند به عنوا  ابزاری اين میبنابر. خود در رابطه با ديگرا  آگاه سازد

جای تعجب نیست . برای ارزيابی خود و تلامل خودپنداره بلار رود

کت که اطلاعات اين نوع بازخورد مثبت در فرآيند يادگیری، يک حر

گابريل و هملارا ، نايی هماهنگی ادراکی بالاتر است)جديد با توا

دارای اين وجه  بازخورد خود کنترل و خودکنترل هنجاری. (1121

. با گردددرخواست فراگیر به او ارا ه می باشند که بنا به اشتراک می

حتوای اطلاعات ارا ه شده در اين دو نوع بازخورد با هم اين وجود م

در بازخورد خود کنترل فراگیر اطلاعات  ست به گونه ای کهمتفاوت ا

                                                                                          
4 Normative feedback 
5 Taylor & Francis Group 
6 Luciana etal 
7 Gabrie etal 
8 Shmit  
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کند نیاز دريافت می دوارعی در خیوص عمللرد خود در زما  مور

در بازخورد خودکنترل هنجاری اطلاعاتی بر مبنای میانگین گروه اما 

شود که بازخورد ارا ه شده در خیوص همسا  به فرد داده می

 باشد. عمللرد حقیقی وی نمی

(  نشا  داد 2832نوش آبادی و هملارا  )ايج پژوهش نت

پیشرفت از مرحله پیش آزمو  به مراحل اکتساب، يادداری و انتقال 

در هر شش گروه، رخ داده است. فارغ از نقش بازخورد، تفاوتی بین 

الگوی ماهر و الگوی از خود در هیچ يک از مراحل وجود نداشت. از 

اکتساب سودمندی بیشتر از دو  طرفی بازخورد آزمونگر کنترل در

نوع بازخورد ديگر داشت ولی در يادداری و انتقال بازخورد 

وله و (. 2832نوش آبادی و هملارا ، خودکنترل بهتر بود)

  کردند که در ا( در بررسی بازخورد هنجاری بی1121) 2هملارا 

نمرات حاصل شده اعدادی هم بیشتر و هم کمتر از میانگین 

اشت. روز بعد در آزمو  اول انتقال، که نیازمند پیشرفت وجود د

تولید زمانهای حرکت جديد بود، گروه بهتر آموزش موثرتری را 

نسبت به گروه بدتر نشا  داد. اين يافته ها، به شواهد استقرار اضافه 

-شود که عوامل محرکه بر آموزش مهارت حرکتی نیز تاثیر میمی

کند. ترجیحا موفق تاکید می گذارد. بنابراين، بازخورد بر عمللرد

گذارد که به نوبه ی بازخورد، مستدل بر فرآيندهای محرکه اثر می

دهد. در اين بازخورد فرد وارد خود يادگیری را تحت تاثیر ررار می

تواند بر شود که میهای اجتماعی میمقايسه با ديگرا  يا مقايسه

وله و هملارا ، محرک، عمللرد و يادگیری يادگیرنده تاثیر بگذارد)

1121.) 

( زمانی که خود کنترلی اتفاق 1121) 1به عقیده آيلن و آدا 

کند که ای هدايت میهای تمرينی را به گونهافتد، يادگیری، کوشش

ها منجر شود و به واسطه آ  به ثبات در اجرا به پالايش مهارت

 يابیم. يادگیرنده در اين سطح با اتلا به خود به ارزيابیدست می

پردازد و توجه او به الگوهای حرکت خويش )شلل مهارت( می

 (.1121آيلن و آدا ، فرايند بیشتر از نتیجه کار است )
تحقیقات کمی در خیوص بازخورد هنجاری در  با اين وجود

و تاثیرات مورتی و دا می آ  بر های حرکتی حیطه يادگیری مهارت

رات آ  با ساير های حرکتی و همچنین مقايسه اثيادداری مهارت

 به محقق رید دارددر نتیجه  استانجا  گرفته انواع بازخوردها 

بر يادگیری  بازخورد خود کنترل و خودکنترل هنجاریتاثیرات 

و ببیند ارا ه کدا  يک از اين دو نوع بازخورد پرداخته   مهارت پرتابی

گیری پرتابی در تللیه هدف يک در اکتساب، يادداری و انتقال

 .موثرتر استساله  21تا  21 دخترا 
 

 روش شناسی تحقیق

                                                           
1 Wulf etal  
2 Aiken  & Adam 

 1باشد که در آ  به مقايسه پژوهش از نوع نیمه تجربی می

خود کنترل و خود کنترل جفت شده، خود گروه مختله: بازخورد 

کنترل هنجاری و خود کنترل هنجاری جفت شده، بر اکتساب، 

تا  21گیری پرتابی در دخترا  يادداری و انتقال يک تللیه هدف

منطقه ی ساله 21تا  21آموزا   از بین دانش .پردازدساله می 21

آموزشگاه فرهنگیا   ی ابتدايی،ها گلبهار مشهد و از بین آموزشگاه

ه در دسترس جهت شرکت در اين نمونصورت نفر به   01دخترانه 

نفره  25 گروه 1آنها به طور تیادفی به . انتخاب شدند کار پژوهشی

در نهايت و پس از  اما سه گروه ريزش داشتند که .تقسیم شدند

گروه تعداد افراد شرکت کننده در هر گروه از ررار زير بود:  ريزش،

ی بازخورد خود گروه جفت شده نفر، 25 بازخورد خود کنترل

و گروه  نفر 21 ، گروه بازخورد خود کنترل هنجارینفر 28 کنترل

 که جمعاً نفر 28هم  زخورد خود کنترل هنجاریی باجفت شده

گروه ديگری با هما  ، همچنین نفر بودند 55افراد شرکت کننده 

گروه تعیین  که ،نیز در اين تحقیق شرکت کردند نفر 25تعداد 

های کیسه ابزار مورد استفاده در اين تحقیق شامل. ملاک بودند

و يک هدف بر ها گر ، چشم بند برای آزمودنی 211شنی به وز  

، 11، 21المرکز، با شعاع دايره متحد 21که هدف از  ؛روی زمین بود

امتیاز داشت، به منظور  21سانتی متر که هر دايره  211، تا 81

 . تشلیل شده بودها اندازه گیری درت پرتاب

پشت ها ی انجا  کار، آزمودنیپس از اطمینا  از درک نحوه

ت متر از هدف فاصله داشت، ررار گرفتند و به سم 8خطی که 

سانتیمتر داشت، نشانه  21هدفی که دواير متحدالمرکزی به شعاع 

به منظور جلوگیری از ديد  هدف در حین پرتاب، در . روی کردند

. شدبا چشم بند پوشانده میها تما  مراحل اجرايی چشم آزمودنی

بخش تقسیم شده بود و بازخورد نیز بر حسب  1منطقه هدف به 

ز هدف به صورت بلند، کوتاه، چپ و جهت و مسافت پرتابها از مرک

يافتند که میدرها راست، به صورت کلامی ارا ه شد، بعلاوه آزمودنی

 51امتیاز تا  صفربیرونی که از  پرتاب آنها چطور بوده؛ )در نواحی

 31تا  01امتیاز دارد، يا نزديک، در نواحی داخلی يعنی خطوطی که 

 . امتیاز دارند(

 

 
 تفاده در پژوهشهدف مورد اس.  2شلل
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گرفته پیش آزمو  ها ش از تما  آزمودنیدر روز اول آزماي 

پرتاب  21شد و تمامی نتايج ثبت شد که اين پیش آزمو  شامل 

در روز دو  که مربو  به مرحله اکتساب . تايی( بود 21)يک بلوک 

 21بلوک  0تايی ) 21مرحله  0پرتاب که شامل  01ها بود، آزمودنی

ه استراحت به دریق 1انجا  دادند؛ بین هر بلوک بود،  کوششی(

در هر گروهی که بودند، نسبت به ها آزمودنی . داده شدها آزمودنی

گروه بازخورد خود کنترل هر . کردندهما  گروه بازخورد دريافت می

خواستند از طرف مربی بازخورد وارعی )به عبارتی امتیاز زما  که می

کردند )در د کیسه به هدف( دريافت میی برخورنطقه پرتاب و ناحیه

شد شماره و بلوک هر شماره کوششی که در خواست بازخورد می

بازخورد خود  گروه باگروه جفت شده . گرديد(تمرين ثبت می

فقط در هما  شماره کوششی ها کنترل هم در طی انجا  کوشش

ارا ه بازخورد ها به آ  ،که به گروه خود کنترل بازخورد داده شده بود

اری هم بدين صورت بود که گروه بازخورد خود کنترل هنج . شدمی

کردند )در خود مايل بودند از مربی بازخورد را دريافت می هر زما 

شد شماره و بلوک هر شماره کوششی که در خواست بازخورد می

اما بازخورد آنها از نوع هنجاری بود به . گرديد(تمرين ثبت می

 ه شده به افراد گروه بازخورد خود کنترل هنجاریعبارتی هنجار ارا 

اين گروه در . تعیین ملاک بودپیشرفت گروه های بر اساس بلوک

بازخورد ارا ه . دندشمقايسه میتعیین ملاک تما  مراحل با گروه 

امتیاز  شد ) اگرمی شده به صورت درصدی بر حسب میانگین ارا ه

و اگر کمتر  % 211ن ملاک بود یکسب شده برابر میانگین گروه تعی

 %211يا بالاتر از تر يا بیشتر از میانگین گروه تعیین ملاک بود پايین

بازخورد خود کنترل هنجاری هم  با گروه جفت شده . شد(ارا ه می

فقط در هما  شماره کوششی که به گروه ها در طی انجا  کوشش

ورت بازخورد داده شده بود به هما  ص خود کنترل هنجاری

سپس در هما  روز پس از گذشت . شدارا ه میها درصدی به آ 

يک ساعت، پس آزمونی بدو  بازخورد از افراد گرفته شد و تما  

ساعت پس از مرحله تمرين و  11روز سو  ). نتايج ثبت شد

کوشش  21داری را که شامل حله يادمرها اکتساب(، آزمودنی

هم هیچ بازخوردی به آنا   در اين مرحله. تمرينی بود، اجرا کردند

ساعت ديگر پس از آزمو   11  )سپس در روز چهار. ارا ه نشد

کوشش تمرينی بود، از  21داری(، آزمو  انتقال که باز هم شامل ياد

 5گرمی و پرتاب از فاصله  211های آنا  گرفته شد )با کیسه

گذاری برای گروه بازخورد خود کنترل به اين نحوه نمره. متری(

و اگر  211آمد امتیاز بود که اگر پرتابه در مرکز هدف فرود می شلل

و ... ،11، 31، 31های آمد، امتیازدر يلی از مناطق ديگر فرود می

. شدخورد، امتیاز صفر برای آزمودنی ثبت میاگر پرتابه به هدف نمی

 تايی21های للرد فرد در کوششدرت اجرا بر اساس میانگین عم

میانگین و  محاسبه ،هابرای رسم نمودار توصیفی مارآاز . ارزيابی شد

برای تحلیل  (تحلیل واريانس)آمار استنباطی از  ، واستانداردانحراف 

 ها استفاده گرديد.فرضیه

 

 يافته هاي تحقیق

ها را تايید نتايج آزمو  کلموگروف اسمیرنه نرمال بود  داده

ها را در تما  ؛ و همچنین آزمو  لو  همگنی واريانسp(>15/1کرد)

 (.p>15/1مراحل تايید نمود)

خود کنترل و خود  -)نوع بازخورد 1نتايج آزمو  تحلیل واريانس 

يا خود  –معمولی  -)نحوه ارا ه بازخورد1× کنترل هنجاری(

و جفت شده( در مرحله پیش آزمو ، نشا  داد که تفاوت  -کنترلی

 آزمو  وجود ندارد.ها در پیشداری بین گروهمعنی

 .  نتايج آزمو  تحلیل واريانس برای مرحله اکتساب2جدول

مجموع  منبع تغییرات

 مجذورات

درجات 

 آزادي

میانگین 

 مجذورات

ارزش  Pارزش  Fارزش 

p
2η 

 23/1 1112/1 12/3 13/2131 5 13/5131 هاي اكتساببلوک

 128/1 13/1 11/1 10/231 2 10/231 نوع بازخورد

 23/1 111/1 21/3 00/8110 2 00/8110 نحوه بازخورد

 121/1 11/1 5/1 13/01 5 38/880 هاي اكتسابنوع بازخورد در بلوک

 18/1 13/1 11/2 32/205 5 53/313 هاي اكتسابنحوه بازخورد در بلوک

 11/1 83/1 18/1 1/131 2 1/131 نوع بازخورد در نحوه بازخورد

هاي نوع بازخورد در نحوه بازخورد در بلوک

 اكتساب

35/323 5 11/208 11/2 13/1 188/1 

های دهد اثر اصلی بلوکنشا  می ،2همانطور که نتايج جدول شماره 

p=23/1و  F(58231=)12/3و =p 1112/1اکتساب، 
2η و اثر اصلی ،
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p=23/1و  F(2880=)21/3و =p 111/1نحوه بازخورد، 
2ηدار ، معنی

بهتر از  های جفت شدهها نشا  داد گروهقايسه میانگینمباشد. می

، 15/18ها، معمولی= اند )میانگینهای معمولی عمل کردهگروه

های (. اما اثر تعاملی نحوه بازخورد در بلوک13/82جفت شده= 

p=18/1و  F(58231=)11/2و  =p 13/1اکتساب، 
2η و اثر تعاملی ،

 =p 13/1های اکتساب هم ، نوع بازخورد در نحوه بازخورد در بلوک

p=188/1و  F(58231=)11/2و 
2ηدار نبودند. ساير اثرات نیز ، معنی

 (.F<2دار نبودند)معنی

نشا  داد که از بلوک چهار  به بعد  LSDنتايج آزمو  تعقیبی 

ها ها رخ داده است و گروهداری در عمللرد گروهتغییرات معنی

، 11/18، بلوک دو =01/12ها، بلوک اول= اند)میانگینپیشرفت کرده

، 2/88، بلوک پنجم= 15/13، بلوک چهار = 05/11بلوک سو = 

 (.15/81بلوک ششم= 

 

 

 . نتايج آزمو  تحلیل واريانس برای مرحله يادداری.1جدول 

مجموع  منبع تغییرات

 مجذورات

درجات 

 آزادي

میانگین 

 مجذورات

pارزش  Pارزش  Fارزش 
2η 

 21/1 15/1 15/1 12/811 2 12/811 روزهاي آزمون

 133/1 103/1 5/8 12/851 2 12/851 نوع بازخورد

 151/1 20/1 11/1 12/113 2 12/113 نحوه بازخورد

 111/1 35/1 111/1 828/1 2 828/1 نوع بازخورد در روزهاي آزمون

 121/1 52/1 180/1 22/85 2 22/85 نحوه بازخورد در روزهاي آزمون

 112/1 33/1 113/1 32/1 2 32/1 نوع بازخورد در نحوه بازخورد

بازخورد در نحوه بازخورد در نوع 

 روزهاي آزمون

12/81 2 12/81 81/1 52/1 12/1 

 

های دهد اثر اصلی روزنشا  می ،1شماره همانطور که نتايج جدول 

p=21/1و  F(2880=)15/1و =p 15/1باشد، دار میآزمو  معنی
2η ،

ها در آزمو  يادداری فوری ها نشا  داد گروهکه مقايسه میانگین

ها، يادداری اند )میانگینخیری عمل کردهأز آزمو  يادداری تبهتر ا

(. اما نتايج نشا  داد که اثر 11/15، يادداری تاخیری= 5/13فوری= 

p=133/1و  F(2880=)5/8و =p 103/1اصلی نوع بازخورد با 
2η و ،

p=15/1و  F(2880=)11/1و =p 20/1اثر اصلی نحوه بازخورد، 
2η ،

دار نبودند، بر اين ساير اثرات تعاملی نیز معنیدار نبودند. علاوه معنی

 .>F 2همه 

و  F(1811=)5/0و =p 111/1اثر اصلی روزهای آزمو ،  همچنین

25/1=p
2ηهمچنین اثر اصلی نحوه بازخورد،  باشد.دار می، معنی

111/1 p= (2880=)3/21وF  18/1و=p
2η و اثر تعاملی نحوه ،

p=13/1و  F(1811=)5/8و =p 18/1بازخورد در روزهای آزمو ، 
2η ،

 =p 1/1دار بودند. اما اثر اصلی نوع بازخورد، نیز معنی

p=11/1و  F(2880=)03/2و
2η و اثر تعامل آ  با نحوه بازخورد ،

11/1 p= (2880=)11/2وF  18/1و=p
2η و تعامل نوع بازخورد در ،

و  F(1و11=)2/2و =p 88/1نحوه بازخورد در روزهای آزمو  نیز،  

18/1=p
2η .ساير اثرات نیز معنی دار همچنین  ، معنی دار نبودند

 (.F<2نبودند)

داری بین بلوک ششم تفاوت معنی داد کهنتايج آزمو  تعقیبی نشا  

داری . اما تفاوت معنیP=11/1اکتساب و يادداری فوری وجود ندارد 

خیری و همچنین بین يادداری أبین روز ششم اکتساب با يادداری ت

ها . مقايسه میانگینP≤ 15/1وجود دارد، همه  فوری و تاخیری

نشا  داد که افراد در بلوک ششم اکتساب و يادداری فوری بهتر از 

ها، بلوک ششم اند. )میانگینيادداری تاخیری عمل کرده

 (. 11/15، يادداری تاخیری= 5/13، يادداری فوری= 15/81اکتساب=

رد در روزهای همچنین به منظور بررسی اثر تعاملی نحوه بازخو

آزمو  آزمو  تعقیبی اجرا شد که نتايج آ  نشا  داد که در بلوک 

هايی که بازخورد را به صورت معمولی ششم اکتساب بین گروه

هايی که بازخورد را به صورت جفت شده کردند و گروهدريافت می

که  P≤ 15/1داری وجود دارد،  کردند تفاوت معنیدريافت می
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های های جفت شده بهتر از گروهنشا  داد گروه هامقايسه میانگین

، جفت شده= 15/11ها، معمولی= اند )میانگینمعمولی عمل کرده

دار (. اما اين اثر در آزمو  يادداری فوری و تاخیری معنی15/12

 . (P>15/1)نبود

 

 .  نتايج آزمو  تحلیل واريانس برای مرحله انتقال8جدول

مجموع  منبع تغییرات

 مجدورات

درجات 

 ازادي

میانگین 

 مجدورات

pارزش  pارزش  Fارزش 
2η 

 111/1 11/1 13/1 01/5 2 01/5 نوع بازخورد

 11/1 2/1 38/1 11/233 2 11/233 نحوه ارائه بازخورد

نوع بازخورد در نحوه ارائه 

 بازخورد

11/22 2 11/22 25/1 03/1 111/1 

 

اصلی نوع  دهد اثر، نشا  می8همانطور که نتايج جدول شماره

. (F<2)دار نیستبازخورد و  تعامل آ  با نحوه بازخورد معنی

 =p 2/1دار نیست، همچنین اثر اصلی نحوه بازخورد نیز معنی

p=11/1و  F(2880=)38/1و
2η. ها در داری بین گروهتفاوت معنی

 مرحله انتقال وجود ندارد.

 بحث و نتیجه گیري 
رفت که علاوه بار نتظار میهای گذشته ابر اساس پیشینه و پژوهش 

مرحله اکتساب در مرحله يادداری و انتقاال هام تفااوت معنااداری 

مشاهده گردد، همچنین احتمال بر اين بود که باین گاروه باازخورد 

خود کنترل با گروه  بازخورد خاود کنتارل هنجااری تفااوت معنای 

 داری در مرحله يادداری مشاهده شود، اما احتمالاً عد  همخوانی در

نوع ارا ه اطلاعات بازخوردی است، زيرا در پژوهش ذکر شده بازخورد 

ارا ه شده به کودکا  فقط از نوع بازخورد مثبت بوده است. با توجاه 

به نتايج ساير تحقیقات گذشاته شاايد بتاوا  از ديگار دلايال عاد  

همخوانی، دامنه سنی کم شرکت کنندگا  را ذکر کارد، زيارا ارا اه 

ز ناوع درصادی احتمالاا درک را بارای شارکت بازخورد هنجااری ا

( 1121کنندگا  سخت کرده است. در پژوهش وله و هملاارانش )

 هم که به بررسی بازخورد هنجاری بر روی دو گروه پرداخته بودناد

که بازخورد ارا ه شده به صاورت باازخورد  )گروه بهتر و گروه بدتر(،

ه باود، افاراد گاروه ساله اجرا شد 11بهتر و بازخورد بدتر روی افراد 

بهتر نسبت به گروه بدتر در مرحله انتقال نمرات بهتری کسب کرده 

تواند مربو  به تفاوت بودند، که احتمالا اين عد  همخوانی بازهم می

، نوع تللیه و يا نوع بازخورد ارا ه شده به هادر دامنه سنی آزمودنی

 تمرينی هایتلاش به کودکا  گفت توا می کلی طور به .افراد باشد

 مهارت ترباثبات و دریق بازشناسی به منظور بازخورد همراه بیشتری

 و مادار آزماودنی تمرينای شرايط بین همچنین دارند. نیاز حرکت

را بارای دامناه سانی  نتیجاه بهترين مدار مربی شرايط مدار، مربی

 دارد. دنبال به پايین

عمللرد بهتر اکتساب با توجه به  در مرحله تحقیق يافته های اين

از اثر بخشی بازخورد بود، که  های جفت شده حاکیافراد در گروه

تمرين با دريافت بازخورد غیر از شرايط خود  شرايط دارد احتمال

کنترلی، به عبارتی ارا ه بازخورد به صورت آزمونگر کنترل، با نیاز 

اد ، که احتمالاً افرباشد ها با سنین کمتر بیشتر تطابق داشتهآزمودنی

با سنین پايین رادر به پردازش و تجزيه و تحلیل بازخورد هنجاری 

همچنین  در شرايط بازخورد  اند،آ  هم به صورت خود کنترل نبوده

 احساس که کندمی بازخورد درخواست خود کنترلی فراگیر زمانی

 به بازخورد دريافت با و باشد داشته خود اجرای از اطمینا  عد 

 هر دو گروه هایآزمودنی که رسدمی نظر به.  بازگردد مطلوب حالت

 به تا اندشده برانگیخته خوبی جفت شده هم در جريا  تمرين به

 زمینۀ در خود آگاهی و کنند مشارکت يادگیری فرايند در فعال طور

 را موفقی اجرای اکتساب مرحلۀ در نتیجه در و افزايش را اجرايشا 

ازخورد های ارا ه شده به افراد و احتمالا چو  ب بگذارند. نمايش به

های جفت شده بر اساس میانگین گروه ديگر بوده است، گروه

های گروه جفت شده رادر به استفاده بهتر از اين اطلاعات آزمودنی

های اند عمللرد بهتری از گروهدر مرحله اکتساب بودند و توانسته

سبت به عادی داشته باشند، اما نوع بازخورد خودکنترل هنجاری ن

بازخورد خود کنترل در مرحله يادداری و انتقال هیچ برتری نسبت 

 تلالیه متفاوت، با بیشتر مطالعاتالبته باز هم  به هم نداشتند.

 تا است نیاز مورد مختله های آزمودنی و های بازخوردیفراوانی

پس با توجه به نتايج حاصل و  .آيد بدست از نتايج تریبهینه دامنه

که مدت برنامه تمرينی به گونه ای نبود که باعث اين با توجه به

تری در میزا  پیشرفت افراد شود، بهتر است در افزايش محسوس

پژوهش های آينده برنامه ای با مدت بیشتر انجا  شود تا بر میزا  

 پیشرفت افراد نیز تاثیر معناداری بگذارد.

 منابع
حمد؛ احسانی نوری، شیدا؛ عرب عامری، الهه؛ فرخی، ا .2

تاثیر بازخورد خود کنترل  "(. 2831زيد آبادی، رسول )

با استفاده ازبازخورد نوار ويد ويی بر اکتساب، يادداری و 

مقاله پژوهشی رشد و يادگیری  "انتقال مهارت حرکتی

 . 2833ورزشی، پايیز  -حرکتی
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