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به عضو  تمرین کرده عضو ازشده  یادگرفتهاز موارد  یانتقال دوطرفه، انتقال بخش نهیمطرح شده در زم اتیبر اساس نظرمقدمه: 

به انتقال دوطرفه  تیاهم د،ینتواند از عضو برتر خود استفاده نما یدگید بیهمچون آس یلیکه ورزشکار به دال یزمان ژهیبه ودیگر 

توجه به عواملی  در این راستا .نمایدمیمشخص  شیاز پ شیب را ترین روش برای سرعت بخشیدن به فرایند یادگیریمعقولعنوان 

یادگیری فرایند رگذار بر به عنوان یکی از عوامل اث بازخورد .باشدمیکه موجب تسریع و تقویت انتقال دوطرفه گردد، حائز اهمیت 

 شرایط الزم را برای تسهیل یادگیریعاتی )ارائه اطالعات پس از کوشش های موفق و ناموفق( اطالانگیزشی و های نقش از طریق

یا بازخورد های موفق به کوششبازخورد این است که تحت کدام شرایط )گردد مطرح میکه در اینجا  یسوال .(1) آورد میفراهم 

 ؟شودمی بهتری در عضو تمرین نکرده ایجادانتقال دوطرفه  یا به عبارت دیگریادگیری بیشتری ناموفق(  هایبه کوشش

پسر واجد شرایط )غیر ورزشکار بودن، راست دست بودن و  63 روش تحقیق حاضر نیمه تجربی بود که در آن شناسی:روش

سه گروه  دربه صورت تصادفی ها آزمودنی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند.دو دست( نداشتن سابقه آسیب دیدگی در هر 

گروه سه هر  در مرحله اکتساب. قرار گرفتند های ناموفق و بازخورد خودکنترلبه کوششهای موفق، بازخورد بازخورد به کوشش

کوشش انجام دسته  3کوشش از  2در  تنها هاتمام آزمودنی پرداختند.کیلوگرمی  11تولید نیروی به ، کوششی 3ی دسته 12در 

به دو کوشش از بهترین موفق،  هایبازخورد به کوششهای گروه زمودنی. بدین صورت که به آدریافت می کردند بازخورد شده

ارائه شد، و در  بازخورد ،هابه دو کوشش از بدترین کوششهای ناموفق، د به کوششهای گروه بازخورو به آزمودنی، هاکوشش

-زمان که الزم میهای گروه بازخورد خودکنترلی در هر دستة شش کوششی بنا به تشخیص و اختیار خود، و هر نهایت آزمودنی

بعد از پایان مرحله اکتساب، آزمون انتقال دو طرفه با تولید  یک روز کردند.خود درخواست بازخورد می دانستند برای دو کوشش

آزمون ها با استفاده از تحلیل دادهگردید. با دست دیگر در یک دسته شش کوششی و بدون بازخورد اجرا کیلوگرمی  11نیروی 

 ( انجام شد.≥p 51/5در سطح ) spss16در نرم افزار  تحلیل واریانس یک طرفهگیری مکرر و با اندازه ستحلیل واریان

وجود نداشت اما در آزمون انتقال ها بین گروهداری در مرحله اکتساب تفاوت معنی نشان داد کهحاضر پژوهش نتایج  یج:انت

به طوریکه نتایج آزمون ( F،52/5=P ،21/5=ր =21/4)مختلف بازخورد تفاوت معناداری مشاهده شد های بین گروه دوطرفه

های دو گروه بازخورد به کوشش و بینباشد. های موفق میبهترین عملکرد مربوط به گروه بازخورد به کوشش تعقیبی نشان داد

 (.p≥51/5تفاوت معنی داری مشاهده نشد )موفق و بازخورد خودکنترلی نا

-فعالافزایش خودکارآمدی و  و موجب باشدمیهای موفق ذاتا انگیزشی توجه به اینکه بازخورد به کوشش با گیری:بحث و نتیجه

به هدایت آکسونی کمک کرده و موجب  این انگیزش ایجاد شده رود کهاحتمال می (؛2،6) گرددمیتر شدن نواحی خاصی از مغز 

 .باشدشده  تمرین نکردهدر دست  یحرکت یادگیری افزایشای و از طریق جسم پینه شناختیی هامولفهانتقال تسریع 

  ، بازخورد خودکنترلهای موفق و ناموفق کوشش به انتقال دو طرفه، بازخورد های کلیدی:واژه
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