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خودتنظیمی کودکان در انتخاب الگوي دیداري و شنیداري بر یادگیري یک تکلیف تاثیر مقایسه 

  زمانبندي

  پیمان علی زاده، مهدي روزبهانی

شد تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی و کارشناس اداره تربیت بــدنی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد خــرم کارشناسی ار - 1

  آباد

 دکتراي تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد – 2

  چکیده

 تکلیف یک دیداري و شنیداري بر یادگیري کودکان در انتخاب الگوي خودتنظیمیتاثیر  مقایسههدف تحقیق حاضر 

وه وه قرار گرفتند. گرهاي پنجم و ششم ابتدایی در چهار گردانش آموز پایه کالس 80بود. به همین منظور تعداد  زمانبندي

وي روه الگوي دیداري با کنترل خارجی؛ گروه الگخودتنظیم؛ گ - خودتنظیم؛ گروه الگوي شنیداري–الگوي دیداري 

ط محیري) و ا شنیداشرایط شرکت کنندگان هر گروه از نظر نوع الگوي مورد استفاده (دیداري یشنیداري با کنترل خارجی. 

 60گان ت کنندکنترلی ( خودتنظیم در انتخاب الگو و کنترل خارجی انتخاب الگو) با سایر گروه ها متفاوت بود.شرک

ن مشاهده الگو کوشش آزمون یادداري را بدو 10کوشش از یک تکلیف زمانبندي متوالی را تمرین کردند و  یک روز بعد 

رت کتساب مهاایی) بر اثر شیوه ارائه الگو (بینایی/ شنواشان داد که : و دریافت بازخورد اجرا نمودند.  نتایج تحقیق ن

مهارت  ر یادداريبوایی) زمانبندي کودکان معنادار بود.الگوي شنوایی عملکردبهتري داشت. اثر شیوه ارائه الگو (بینایی/ شن

ریادداري ارجی)بخدتنظیم/کنترل زمانبندي کودکان معنادار بود؛الگوي شنوایی عملکرد بهتري داشت. اثر شیوه کنترل(خو

کتساب رابکنترل خارجی)مهارت زمانبندي کودکان معنادار بود. کنترل خارجی اثر بهتري داشت. اما اثرشیوه کنترل(خودتنظیم/

عنادار مي کودکان مانبندزمهارت زمانبندي کودکان؛ و تعامل اثر شیوه ارائه الگو و شیوه کنترل بر اکتساب و یادداري مهارت 

  ود.نب

  کنترل خارجی - ودتنظیمیخ - کلیف زمانبنديت -لگوي شنیداريا -واژگان کلیدي: الگوي دیداري

  
  

  مقدمه

اند تا عوامل اثر گذار بر اجرا و یادگیري مهارت ها دانشمندان رفتار حرکتی طی سال ها تحقیق و مطالعه سعی کرده

شرایط و محیط تمرین جهت یادگیري موثرتر باعث را شناسایی کنند. در این راستا تالش در فراهم کردن بهترین 

- )  محققان تالش کرده1988، 1987( 1اجراي تحقیقات مختلف گردیده است. از زمان مطرح شدن نظریه اشمیت

  گذار بر یادگیري برنامه حرکتی را شناسایی کنند. هاي مختلف، شرایط تمرینی اثراند تا با دستکاري متغیر

زمینه یادگیري حرکتی، اســتفاده از دســتکاري اطالعــات افــزوده نظیــر آگــاهی از نتیجــه،  یکی از خطوط تحقیقی در

هاي دیداري و شنیداري است. این کار اغلب با دستکاري بازخورد خارجی، به ویژه آگــاهی بازخورد همزمان و مدل

                                                      
1 .Schmidt 
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ازخورد همزمــان ارایــه شــده ) یا ب1998 2، شروود1998 1از نتیجه ارائه شده بعد از اجراي تکلیف (لیا وشیا و لیتل

) صــورت گرفتــه اســت. همچنــین در 1997 4، اشــمیت و ولــف32000در حین اجراي تکلیف (پارك، شیا و رایت

، اســکولی 1985  5مطالعات انجام شده اطالعات افزوده را قبل از آغاز حرکت به شکل مشاهده (روس،  و همکاران

)، 81997یا ارائه الگوهاي دیداري و شــنیداري(لی و همکــاران) 1999 7، شیا، رایت، ولف و ویتاکر1985 6ونیوول

آثار مثبت رایج ترین روش فراهم کــردن اطالعــات دربــاره شــیوه  اند. این مطالعات عموماًدر اختیار فراگیر قرار داده

  اند. اجرا یعنی الگودهی را نشان داده

اصــوال  اثربخشی شیوه خــودتنظیمی اســت. بررسییکی دیگر از حوزه هاي مورد عالقه محققین در مطالعات جدید، 

ابــل ایــن شــود. در مقمــی برنامه ریزي تمرین در طول اکتساب مهارت جدید، بوسیله مربی یا آموزش دهنده طراحی

ل . بــراي مثــانوع یادگیري، یادگیري خودتنظیمی قرار دارد یعنی فراگیر خود به کنترل موقعیــت تمرینــی مــی پــردازد

 ی توانــد آنمــتیب آرایش تکالیف، استفاده از وسایل کمکی از جمله شرایط تمرینی است که فــرد تعداد بازخورد، تر

اي هــگیري مهارتتوانند در یادرا در اختیار گیرد. برنامه هاي تمرینی که شامل بعضی اشکال خود تنظیمی هستند می

هــایی حــوزه ت یادگیري حرکتــی، هنــوزهاي خودتنظیم در اکثر تحقیقاحرکتی موثر باشند. با وجود اثربخشی برنامه

  ). 2008وجود دارند که فواید خودتنظیمی در آنها بررسی نشده است (چیویاکوفسکی و همکاران

یــادگیري  ) در تحقیق خود نشان دادند که الگوي شنیداري نسبت به الگوي دیــداري، بــه2012جلیلوند و همکاران(

یداري یــداري و شــنینکه تا کنون تحقیقی به مقایسه تاثیر  الگوهــاي دبیشتر تکلیف زمانبندي  منجر شد. با توجه به ا

ضــر ایــن در شرایط خودتنظیم و کنترل خارجی بر یادگیري حرکتی در کودکان نپرداخته است، لذا هدف تحقیــق حا

ک یــیــادگیري  است که به مقایسه تاثیر ارائه الگوهاي دیداري و شنیداري در شرایط خودکنترلی و کنترل خارجی بر

  تکلیف زمانبندي در کودکان بپردازد.

  روش شناسی تحقیق

ري در ایــن این تحقیق از نوع تحقیق هاي نیمه تجربی و براساس نوع جمع آوري داده ها میدانی اســت. جامعــه آمــا

 آبــادمی خــرمآباد بود. از میان مدارس مذکور، دبستان  جمهوري اســالآموزان مدارس ابتدایی شهر خرمتحقیق دانش

حقیــق شــرکت تنفــر از آنــان در  100آموزان کالس پنجم و ششم ابتدایی این دبستان تعداد انتخاب و از میان دانش

  کردند. کلیه شرکت کنندگان پسر و دست راست برتر بودند.

                                                      
1 Lia, Shea & Little 
2.  Sherwood 
3 .Park, Shea& Wright 
4 .Wulf 
5 . Ross,  et al 
6 . Scully & Newell 
7 . Shea, Wright, Wulf, & Whitacre 
8 . Lee et al 
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اکوفســکی و نرم افزار مورد استفاده در این تحقیق به وسیله محقق طراحی شــده و مشــابه نــرم افــزاري بودکــه چیوی

 2ن دکمــه از آن استفاده کرده اند. نرم افزار طراحی شده بــه گونــه اي اســت کــه بــا فشــار داد 2005ر سال ولف د

 6کمــه دفشار داده شــود و بــا فشــردن  8وبعد دکمه 4صفحه کلید،  محاسبه زمان شروع می شود وسپس باید دکمه 

  محاسبه زمان متوقف می شود.

داري و دو د. دو گروه انتخاب خــودتنظیمی الگوهــاي دیــداري و شــنیگروه بو 4هاي در نظر گرفته شده تعداد گروه

روههــاي گگروه، با کنترل خارجی نمایش الگوهاي دیداري و شنیداري. جهت یکسان بودن تعداد دانش آمــوزان در 

لگوهــاي امختلف، ابتدا گروههاي خودکنترلی تعیین شدند. بدین ترتیب که دانش آمــوزان بــه ترتیــب حــروف الفبــا 

د نظــر در ري و شنیداري را سه بار متوالی مشاهده کردند. به دانش آمــوزان توضــیح داده شــد کــه تکلیــف مــوردیدا

ه دبعد از مشــاه آزمون، فشار دادن کلیدهاي بخش صفحه کلید کامپیوتر با فاصله زمانیست که در الگو ارائه می شود.

ی خــود اي یــادگیري انتخــاب مــی کردنــد. یعنــالگوي دیداري و شنیداري، دانش آموزان الگوي ترجیحی خود را بر

انی کــه د دانــش آمــوزکردند که با کدام مشاهده کدام الگو بهتر یاد میگیرند تکلیف را اجرا کنند. وقتی تعــداتعیین می

ه صــورت نفــر بــ 40آمــوزان درخواست الگوهاي دیداري و شنیداري کرده بودند بیست نفر شد؛ از بین سایر دانــش

 20گــروه 4ر ده کنترل خارجی الگوهاي دیداري و شنیداري قرار گرفتند.  بنابراین آزمــودنی هــا تصادفی در دو گرو

  نفري قرار گرفتند.

 خودتنظیم - گروه الگوي دیداري  -1

 خودتنظیم - گروه الگوي شنیداري -2

 گروه الگوي دیداري با کنترل خارجی -3

 گروه الگوي شنیداري با کنترل خارجی -4

دارد قــرار د که یک کامپیوتر با مونیتور رنگی و صفحه کلیــد روي یــک میــز اســتانروش انجام کار به این صورت بو

جــراي اشد به گونــه اي روي صــندلی قــرار گیرنــد کــه بازوهایشــان در حــین داده شد. از شرکت کنندگان خواسته 

 6ي احرکت  بدون حمایت باشد. کلیه شرکت کنندگان در روز تمرین، تکلیفــی را کــه شــامل فشــار دادن دکمــه هــ

ي صــفحه کلیــد کــامپیوتر بــود بــا انگشــت ســبابه دســت راســت و بــا فاصــله زمــانی بــه ابخش شماره  2-4-8و

درصــد  22.2و44.4و33.3میلی ثانیه و زمانبندي نسبی1800ه(با زمانبندي مطلق میلی ثانی400-800و600ترتیب

  کردند.کوششی اجرا  10بلوك  6) در 

کلی استفاده شد. یعنی خطاهاي هر سه مرحله با هم جمع شده و مجمــوع گیري عملکرد افراد از خطاي جهت اندازه

و  1هــانخطاي هر کوشش را مشخص می کرد. در این مرحله با توجه به سختی تکلیــف و براســاس کــار تحقیقــی 

) براي همه کوشش ها بازخورد ارائه شد. بازخورد به صورت تفاوت عملکرد فرد با عملکرد هدف ارائــه 2008شیا(

می شد یعنی به صورت جدولی که حاوي سه عدد با عالمت منفی و یا مثبت بود. عالمت منفی به معنــاي ایــن بــود 

                                                      
1 Han 



  
 
 

1323 

  رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

ین بود که زمان اجــرا بیشــتر از زمــان هــدف بــوده که زمان اجرا کمتر از زمان هدف بوده و عالمت مثبت به معناي ا

  است.

با توجه به اینکه در این پژوهش شیوه خودکنترلی فقط در انتخاب الگو اعمال شده و نه در زمان مشــاهده الگــو لــذا 

درصد کوشش ها و در هر بلوك قبــل از کوشــش هــاي 30جهت همسانی افراد در مشاهده الگو، الگوي تکلیف در 

کننــد. آزمــون هفتم صورت گرفت. روز بعد از تمرین، شرکت کنندگان در آزمون یادداري شرکت مــیاول، چهارم و 

 10) و در یــک بلــوك 2008یادداري شامل همان تکلیف اکتساب ولی بدون بازخورد و ارائه الگو (وك هان و شیا 

  کوششی بود. 

نف و براي بررسی همگونی واریانس هــا از اسمیر -براي بررسی نرمال بودن توزیع مشاهده ها از آماره کولموگروف

مســتقل  جهــت مقایســه نتــایج گــروه هــا  Tو  two way ANOVAهاي آماري آزمون لون استفاده گردید. از آزمون

  در نظر گرفته شد. 05/0در کلیه موارد سطح آلفا استفاده شد. 

  یافته ها

ویلک شد. نتــایج نشــان داد بــه جــز  -اده شاپیروبراي بررسی نرمال بودن داده هاي جمع آوري شده  از آزمون استف 

  چند مورد در حداکثر موارد داده هاي به دست آمده نرمال می باشد.

اثر شیوه کنترل(خودتنظیم / کنترل خــارجی) و تعامــل اثــر شــیوه ، جهت بررسی اثر شیوه ارائه الگو (بینایی/ شنوایی)

از آزمون تحلیل واریانس با انــدازه گیــري هــاي مکــرر  کودکانارائه الگو و شیوه کنترل بر اکتساب مهارت زمانبندي 

  استفاده شد.

نتایج آزمون اندازه گیري مکرر در اثرات درون گروهی ،تنها اثر مراحل اکتساب معنــادار اســت کــه نشــان  بر اساس 

  دهد گروه هاي تمرینی توانسته اند با انجام دسته کوشش هاي تمرینی از مقدار خطاي عملکردي خود بکاهند.می

نشان داد که تنها اثــر نــوع الگــو در مرحلــه اکتســاب معنــادار  نتایج اثرات درون گروهی در مراحل اکتسابهمچنین 

است که بیانگر این است که شرکت کنندگانی کــه از الگــو شــنوایی اســتفاده کــرده انــد عملکــرد بهتــري از شــرکت 

  کنندگانی داشته که از الگوي بینایی بهره برده اند.

کنترل (خودتنظیم / کنترل خــارجی) و تعامــل اثــر شــیوه  براي بررسی اثر شیوه ارائه الگو (بینایی/ شنوایی)، اثر شیوه

  ارائه الگو و شیوه کنترل بر یادداري مهارت زمانبندي کودکان از آزمون تحلیل واریانس دوراهه استفاده شد. 

  دهد که اثر نوع الگو ، معنادار می باشد.نتایج آزمون تحلیل واریانس دو راهه در مرحله یادداري نشان می

قابل مشاهده است که الگو شنیداري بــه شــکل معنــاداري عملکــرد بهتري(خطــاي مطلــق کمتــر)  1نمودار مطابق با 

نسبت الگو دیداري داشته است. اثر نوع کنترل نیز معنادار می باشد، همچنــین کنتــرل خــارجی بــه شــکل معنــاداري 

لگــو و کنتــرل  نیــز معنــادار عملکرد  بهتري(خطاي مطلق کمتر) نسبت به کنترل داخلی داشــته اســت. تعامــل نــوع ا

  نیست.
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  ملکرد گروه هاي تمرینی را در مرحله یادداري نشان می دهدع - 1نمودار

  بحث و نتیجه گیري

خودتنظیمی کودکان در انتخــاب الگــوي دیــداري و شــنیداري بــر یــادگیري یــک تاثیر مقایسه هدف تحقیق حاضر  

بود. براساس یافته هاي تحقیق حاضر اثر شیوه ارائه الگــو (بینــایی/ شــنوایی) بــر اکتســاب مهــارت  تکلیف زمانبندي

) در تحقیــق خــود 1995( 1زمانبندي کودکان معنادار بود.الگوي شنوایی عملکرد بهتري داشت. ویــتس و بــوئکرس

اســت. نتــایج متفــاوت ایــن نشان دادند در مرحله اکتساب تفاوتی در الگودهی دیداري و شــنیداري مشــاهده نشــده 

تحقیق احتماال به دلیل تفاوت در نوع مهارت مورد ســنجش بــوده اســت کــه در تحقیــق محققــان فــوق از حرکــات 

  ریتمیک استفاده شده بود.

 ان معنــادارتحقیق حاضر نشان داد که اثر شیوه کنترل(خودتنظیم / کنترل خارجی)براکتساب مهارت زمانبنــدي کودکــ

  نبود.

 ،رائــوپچ ولــف و 2002 ولــف و چیویاکوفســکی 1999 تول و ولف و 1997 2همکاران و جانل اتتحقیق نتایج 

 مــی نشــان گرفتــه صــورت تحقیقــات مجموعه. داشت همخوانی )1391الحسینی و همکاران(؛ نزاکت 2005وفیفر

   .ندارد وجود تفاوتی اکتساب فاز در الگو و یا بازخورد ارایه خارجی کنترل و شرایط خودکنترلی  بین که دهد

ار دکــان معنــادبراساس نتایج تحقیق حاضر اثر شیوه ارائه الگو (بینایی/ شــنوایی) بــر یــادداري مهــارت زمانبنــدي کو

  بود.الگوي شنوایی عملکرد بهتري داشت. 

                                                      
1 Wuyts, Buekers 
2 Janelle et al 
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)، 1995ان () در تضاد است  اما با نتایج تحقیقات ارینا جــی و همکــار1995این نتیجه با تحقیق (ویتس و بوکرس 

  ) در یک راستا قرار دارد. 2013) و کندي و همکاران (1985، برد و رس (دودي

مشــاهده  ) در تحقیق خود نشان دادند تفاوتی در الگودهی دیداري و شنیداري بر عملکــرد1995ویتس و بوکرتس (

تحقیــق در  نشده است. نتایج متفاوت این تحقیق احتماال به دلیل تفاوت در نوع مهارت مورد سنجش بوده است کــه

  محققان فوق از حرکات ریتمیک استفاده شده بود.

نتایج یادداري بهتر در نتیجه استفاده از الگوي شنیداري، احتماال به این دلیل است که الگوي شنیداري     مــی توانــد 

منجر به تثبیت یک بازنماي شناختی و مرجع تصحیح مناسب تــر در تکــالیفی کــه نیازمنــد ریــتم زمانبنــدي هســتند، 

) پیشــنهاد مــی 1987، 1985، 3). تئوري هاي یــادگیري اجتمــاعی (کــارول و بنــدورا1995ود(ویتس و بوکرس ش

کنند که اطالعات کسب شده از طریق مشاهده مدل، می تواند یک راهنماي نیرومند براي پاسخ هاي حرکتــی باشــد. 

می کننــد کــه بــازخورد عملکــرد بــراي  این بازنماهاي شناختی، تولید پاسخ را هدایت کرده و به عنوان معیاري عمل

ایجاد سازگاریهاي اصالحی، با آنها مقایسه می شود. نتایج تحقیقات در حوزه الگودهی نشان مــی دهــد کــه اگرچــه 

نمایش بینایی یک روش موثر انتقال اطالعات است، مهارتهایی وجود دارد که در آنها نمــایش بینــایی کمتــر از ســایر 

مهارتهایی که هدف  آنها حرکت کــردن در مــدت مشخصــی( مــدت مــالك) اســت،  روش هاي نمایش موثر است.

،  4نمونه اي از این مهارت هاست. در این نوع مهارتها شکل شنوایی نمایش، موثرتر است (مگیل و شــونفلدر زهــدي

2006 .(  

ر در ارد یا خیــاوت داینکه آیا استفاده از الگوي دیداري و یا شنیداري در یادگیري یک تکلیف حرکتی در کودکان تف

امل الگــوي تحقیقات گذشته مورد بررسی قرار نگرفته است. اما با توجه به اینکه الگوي یادگیري ترجیحــی فــرد شــ

ت ورزي در تحقیقات غیر یادگیري حرکتی مورد بررســی قــرار گرفتــه اســت ممکــن اســدیداري، شنیداري و دست

ت نگرفتــه اســ الگوي یادگیري ترجیحی افراد مورد توجه قرار تناقض موجود در تحقیقات به این دلیل بوده باشد که

گــوي ها به صورت خودتنظیم صــورت گرفتــه امــا ممکــن اســت ایــن الو اگرچه انتخاب الگو در برخی از آزمودنی

  نماید. ترجیحی در دوره کودکی براي فرد به خوبی شناخته شده نباشد و اقدام به انتخاب الگوي نامناسبی ب

ار دکــان معنــاداین تحقیق اثر شیوه کنترل(خودتنظیم / کنترل خارجی)بر یادداري مهارت زمانبنــدي کو براساس نتایج

  بود. کنترل خارجی اثر بهتري داشت.

) و 2005)، ولــف و روپــاخ و فیفــر (2001)، ولف و همکــاران (1999این نتیجه، با نتایج تحقیقات (ولف و تول 

ولــف و  ه خودتنظیمی را نشــان داده بودنــد و نیــز  بــا نتــایج تحقیــق) که برتري شیو2008چیویاکوفسکی و ولف (

  ) که تفاوتی بین دو گروه خودتنظیم و کنترل خارجی نشان نداده بودند مخالف است. 2001همکاران (

                                                      
3 Carol and Bandura 
4 Magill, Schoenfelder-Zoholi 
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در میان توضیحات ارائه شده براي فواید خودکنترل، توضیحاتی هستند که بیــان مــی کننــد خــودتنطیمی بــه تشــویق 

ها براي بکار بردن راه هاي جدید در اجراي یک تکلیف کمک می کنــد و بنــابراین عملکــرد را بهبــود شرکت کننده 

). جنبه هاي انگیزشی خودتنطیمی نیز بعنوان یک دلیل ممکــن بــراي کــارآیی آن 2002می بخشد(ولف و همکاران 

ادگیرنــده بــراي کنتــرل جنبــه ). تحقیقات از کارآیی اجازه دادن بــه ی2002در نظر گرفته شده است(چن و همکاران 

ــازخورد(چن و همکــاران  ــه ب ــازخورد یــا ســایر متغیرهــاي مــرتبط ب ، 2002هــاي خــاص تمــرین ماننــد تــواتر ب

)، زمــانی کــه آنهــا یــک 1993 5، تیتزر و همکاران1995، جانل و همکاران2005و  2002چیویاکوفسکی و ولف

ــاران  ــد(ولف و همک ــی کنن ــا م ــدل را تماش ــتفاده از2005م ــول  ) و اس ــف و ت ــایل کمکی(ول ــف 1999وس ، ول

) دریافتند که فواید خــودکنترل قابلیــت 2008) حمایت کرده اند. حتی چیویاکوفسکی و همکاران (2001وهمکاران

تعمیم دادن به کودکان را دارا هستند. همانگونه که مشاهده می شود بیشتر ایــن توضــیحات بــه جنبــه روانــی فوائــد 

تحقیق حاضر که در میان کودکان انجام شد، ماهیت حضور در یــک فعالیــت اختیــاري خودتنظیمی پرداخته اند و در 

و خارج از برنامه مدرسه احتماال به اندازه اي نقش انگیزشی داشته که توانسته است اثرات انگیزشــی خــودتنظیمی را 

و شــرایط آموزشــی و  در گروه کنترل خارجی جبران کند ضمن اینکه خودتنظیمی فرایندیست که نیاز به تمرین دارد

فرهنگی در میان نمونه پژوهشی به صورتی بوده است که آن ها توانایی الزم را براي کنترل جنبه انتخاب الگــو را در 

) احتمــاال زمینــه آموزشــی مناســب 2008اند در حالی که در تحقیق چیویاکوفسکی و همکاران (این پژوهش نداشته

  ز فرایند تمرین وجود داشته است. تري براي برعهده گرفتن مسئولیت بخشی ا

ار دداري معنــاددر مرحلــه اکتســاب و یــا تعامل اثر شیوه ارائه الگو و شیوه کنترلهمچنین تحقیق حاضر نشان داد که 

  این نتیجه بدین معناست که:  نبوده است.

ایــن نتیجــه، بــا هم در شرایط خود تنظیم و هم در شرایط کنترل خارجی اثر نوع الگودهی معنــادار نمــی باشــد.  -1

)، 1995) همسان است. اما با نتایج تحقیقات ویــتس و بــوئکرتس (2004( 6نتایج تحقیق انجام شده توسط منیکلی

  ) تناقض دارد.2012) جلیلوند و همکاران (1985دودي، برد و رس (

) شــرکت 2012)، و جلیلونــد و همکــاران (1995)، ویــتس و بــوئکرتس (1985تحقیق روس، بــرد و دودي (در 

دنــد و ایــن آمــوزان ابتــدایی بوکنندگان در پژوهش دانشجو بودند در حالی که در این تحقیق شرکت کنندگان دانــش

  تفاوت در ویژگی آزمودنی ها احتماال در نتایج تاثیرگذار بوده است.

ه الگــو که در تحقیق حاضرمشاهده شد این بود که برخی شرکت کنندگان گروه دیــداري بعــد از مشــاهد نکته مهمی

ه شــده در ابتدا تالش می کردند جهت به خاطر سپاري آن، الگو را به صورت شنیداري درآورند یعنی ریــتم مشــاهد

روه در دو عملکــرد دو گــ نمایش الگوي دیداري را به صورت شنیداري براي خود تکرار مــی کردنــد عــدم تفــاوت

  دیداري و شنیداري احتماال به این دلیل بوده است.

                                                      
5 Titzer et al 
6 Menickelli 
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اثر نوع شرایط کنترلی (خودتنظیم در مقابل کنترل خــارجی) بــر یــادگیري هــم الگــوي دیــداري و هــم الگــوي  -2

  شنیداري معنادار نبود.

ن دادنــد کــه در شــرایط تمرینــی ) همسو است. آنها نشا2001نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق ولف و همکاران (

، اتخاذ شیوه خودتنظیمی در زمان استفاده از چوبدستی اسکی نسبت به گروه جفت شــده بــه یــادگیري بهتــر 7دونفره

تکلیف اسکی منجر نشد. این نتایج نشان داد که فواید تمرین دو نفره می تواند بعضی از مزایــاي تمــرین خــودتنظیم 

ن دونفــره، گــروه جفــت شــده ســعی در رقابــت و مشــابهت بــا گــروه خــودتنظیم مــی را بی اثر نماید زیرا در تمری

نماید(حتی با مصرف انرژي زیادتر)  و از طرفی شرکت کنندگان گروه خودتنظیم ممکــن اســت بــه خــاطر عملکــرد 

  گروه جفت شده، به اندازه کافی براي ایجاد دامنه هاي بزرگتر، انگیزه نداشته باشند.

رصــت دادن بــه ) در تضاد است. آنهــا نشــان دادنــد کــه ف2005نتایج تحقیق ولف و روپاخ و فیفر (اما این نتایج، با 

بال را یادگیرنده ها براي تصمیم گیري در مورد زمان تماشاي یک مــدل ویــدئویی، یــادگیري مهــارت پرتــاب بســکت

  نسبت به گروه جفت شده، افزایش می دهد. 

ه ارجی مقایســگرفته قبلی که شیوه خودکنترلی را با شیوه کنتــرل خــ همچنین این یافته  با نتایج تحقیقات صورت

لــف و و 1995و1997کرده بودند و برتري گروه خودکنترلی را نشان داده بودن در تضاد اســت. جانــل وهمکــاران 

 در تحقیقــات خــود بــه ایــن 2007وچیویاکوفسکی ،ولف ،کیفر و والی  2002چیویاکوفسکی و ولف  1999تول 

  امد.تري می انجد که شیوه خودکنترلی نسبت به کنترل خارجی در آزمون یادداري و انتقال  به نتایج بهنتیجه رسیدن

ه کودکــان اما احتماال در تحقیق حاضر که بر روي کودکان انجام گرفت همانگونه کــه ذکــر شــد بــا توجــه بــه اینکــ 

ارجی(شــامل خته در این سنین با کنترل اند و بیشتر انتخاب هاي صورت گرفشرایط خودتنظیمی کمی را تجربه کرده

جربــه کــرده توالدین، مربی و معلمین و ...) می باشد بنابراین گروه خودکنترلی ممکن است نوعی شــرایط جدیــد را 

اجبــاري بــا باشند که با آن به خوبی سازگار نشده اند. ضمن اینکه ماهیت حضور در این تحقیق و یــک فعالیــت غیر

ت کننــدگان انش آموزان همراه بود که خود ایجاد کننده  نوعی عامل انگیزشی براي شــرکنوعی لذت و شادي براي د

 بوده است و این عامل انگیزشی احتمــاال نقــش انگیزشــی انتخــاب الگــو توســط خــود شــرکت کننــدگان در گــروه

   خودتنظیمی را نسبت به انتخاب الگو توسط آزمونگر در گروه کنترل خارجی خنثی کرده است.

هــاي مــوزشمندي از فواید سودمند خــودکنترلی بایــد شــرایط و آکلی براساس نتایج تحقیق اخیر جهت بهرهبه طور 

  مناسب مخصوصا در کودکان ارائه شود.
  

 
 
 
 
 
 

                                                      
7 . Dyad practice 
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