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رفتار حرکتی

مقایسۀ آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیم بر یادگیری مهارت سرویس
والیبال
رزا رهاوی عزآبادی ،1حمیدرضا فلاح یخدانی ،2پریسا مشیری سده
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 .2استادیار روانشناسی و علوم تربيتی ،دانشگاه یزد
 .3کارشناسارشد رفتار حرکتی ـ آموزش تربيتبدنی ،دانشگاه یزد*
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،مقايسۀ آموزش راهبردهای يادگیری خودتنظیم در مراحل مختلف خودتنظیم (شاامل :مراحال
دورانديشی ،عملکرد و خودانديشی) بر مراحل اکتساب ،يادداری و انتقال مهارت سرويس والیبال بود .آزماودنیهاا 11
دانشجوی دختر دانشگاه يزد (با میانگین سنی  86±6/69سال) بودند که بهصورت تصادفی باه پان گاروه (ساه گاروه
راهبردهای يادگیری خودتنظیم و دو گروه کنترل بدون تمرين و با تمرين) تقسیم شادند و سارويس والیباال را ااارا
کردند .آزمودنیها پس از شرکت در پیشآزمون در مرحلۀ اکتساب 68 ،بلوک  66کوششی را تمرين نمودناد .ساسس ،در
آزمون اکتساب (با همان شرايط پیشآزمون) شرکت کردند .درادامه( ،پس از يک هفته) ياک بلاوک  66کوششای را در
آزمون يادداری و انتقال تمرين نمودند .دادهها در مرحلۀ اکتساب با استفاده از آزمون تحلیال وارياانس ياکراهاه باا
اندازهگیری مکرر در يک طرح ( )4*1تحلیل گرديد و برای بررسی دادههای حاصل از آزمونهای اکتسااب ،ياادداری و
انتقال از تحلیل واريانس يکراهه و همچنین ،بهمنظور شناسايی تفاوتها از آزمون تعقیبی بونفرونی اساتفاده گردياد.
نتاي تفاوت معناداری را در گروههای تمرينی که از راهبردهای خودتنظیمی بهره گرفتند نسبت باه سااير گاروههاا در
مراحل اکتساب ،آزمونهای اکتساب ،يادداری و انتقال نشان میدهد؛ بهعبارتديگر ،گروههای راهبردهای خودتنظیم که
از مرحلۀ خودارزيابی و خودواکنشی بهره بردهاند ،عملکرد بهتری داشتهاند .اين يافتهها نشان میدهد کاه راهبردهاای
يادگیری خودتنظیم ،عامل مؤثری در پیشرفت عملکرد و يادگیری مهارتهای حرکتی است.
واژگان کلیدی :اکتساب ،انتقال ،راهبردهای خودتنظیمی ،سرويس والیبال ،يادداری
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مقدمه
یادگيری فرایندی است که از طریق آموزش بهدست میآید؛ درحقيقت ،تغييری است که بر اثر
تجربه و یا آموزش در رفتار موجود زنده پدید میآید ( .)1دو جنبه از راهبردهای یادگيری وجود
دارد :جنبۀ نخست بهعنوان "راهبردهای شناختی" مطرح میباشد ( )2و جنبۀ دوم "یادگيری
راهبرد" یا "راهبردهای فراشناختی" ناميده میشود ( .)3فلاول )1791( 1معتقد است که راهبردهای
شناختی برای پيشرفت و دستيابی به اهداف شناختی استفاده میشوند و راهبردهای فراشناختی
جهت نظارت بر این فرایندها بهکار میروند .راهبردهای فراشناختی بهعنوان جنبههای اصلی و مهم
راهبردهای یادگيری ملاحظه شدهاند ( .)4طبق نظر بيکر و براون ،)1794( 2فراشناخت دو جنبۀ
اساسی را دربرمیگيرد :نخست اینکه یادگيرنده میبایست از ماهيت تکليف یادگيری آگاه باشد و
نيز اینکه از دانش مناسب برای اتمام تکليف یادگيری برخوردار باشد ( .)5ازآنجاییکه راهبردهای
شناختی و فراشناختی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر داشته و بههم وابسته میباشند ،تلاش برای
بررسی یکی از آنها بدون شناخت دیگری ،تصویر کلی و جامعی را فراهم نمیکند ( .)1راهبردهای
فراشناختی بهعنوان جنبههای اصلی و مهم راهبردهای یادگيری محسوب میشوند .مطالعات نشان
دادهاند که فرایندهای تصميمگيری فراشناختی و پيامدهای یادگيری در محيط آموزشی با ميزان
استفادۀ فراگيران از راهبردهای خودتنظيمی یادگيری مرتبط میباشد ( .)9دیرزمانی است که آثار
آموزش راهبردهای خودتنظيمی 3در حيطۀ یادگيری مورد بررسی قرار گرفته و یافتهها بيانگر این
موضوع است که راهبردهای خودتنظيمی در فرایند یادگيری اثرگذار میباشد.همچنين ،مطالعات
صورتگرفتۀ اخير در حيطۀ آموزش مهارتهای حرکتی بيانگر تأثير راهبردهای خودتنظيمی بر
برنامهریزی تمرین است ( .)9،2نقش خودتنظيمی در یادگيری از ابعاد مختلفی تعریف و تبيين شده
است .در رایجترین برداشت از خودتنظيمی ،فرد خودتنظيم از نظر رفتاری ،فراشناختی و انگيزشی
در یادگيری فعال میباشد ( .)7خودتنظيمی این امکان را به فرد میدهد که خود را با محيط
اجتماعی و فيزیکی سازگار کند .مدلهای بسياری در ارتباط با خودتنظيمی معرفی شده و
موردبررسی قرار گرفتهاند .یکی از مدلهای مشهور خودتنظيمی ،مدل ارائهشده توسط کلری و
زیمرمن )11( 4است .این مدل خودتنظيمی را در یک فرایند سهمرحلهای که کاستی در هر مرحله
. Flavell
. Baker & Brown
. Self-Regulation Strategies
. Cleary & Zimmerman
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از خودتنظيمی میتواند به اختلالات تنظيم رفتاری منجر شود ،ارائه میکند .طبق نظریۀ زیمرمن
( ،)2111این مراحل بهترتيب عبارت هستند از :مرحلۀ دوراندیشی یا تعيين هدف (شامل:
تجزیهوتحليل تکليف و برنامهریزی استراتژیک) ،مرحلۀ عملکرد (خودکنترلی ،استراتژیهای تکليف و
خودمشاهدهای) و مرحلۀ خوداندیشی (خودارزیابی ،اسنادهای سببی و استنتاجهای تطبيقی) (.)11
در این ارتباط ،رهاوی و همکاران ( )1372در مطالعات ميدانی در بررسی اثر دو نوع تداخل قبل و
حين اجرا با بهرهگيری از روش خودتنظيمی در مهارتهای پایۀ بسکتبال به این نتيجه رسيدند که
کنترلداشتن افراد بر روشهای تمرینی و یا بهعبارتی ،درگيرشدن افراد جهت طراحی تمرین ،اثر
مثبتی بر یادگيری دارد ( .)2همچنين ،فارسی و همکاران ( )1397در پژوهشی که تأثير راهبردهای
یادگيری خودتنظيم و غيرخودتنظيم بر یادگيری و اجرا در مهارت درایو فورهند تنيس روی ميز را
مورد بررسی قرار داد ،به این نتيجه رسيدند که راهبردهای یادگيری خودتنظيم ،برتری مشهودتری
در یادگيری و اجرای مهارت حرکتی دارد ( .)11علاوهبراین ،پژوهشگران نشان دادهاند که فرایندهای
مرحلهای خودتنظيم در دستيابی به یک مهارت حرکتی و بهطورکلی ،اجرای پرتاب آزاد بسکتبال
تأثير بهسزایی دارد ( .)11در مطالعهای نشان داده شده است که ارتباط مؤثری بين دستيابی به
هدف و استفاده از راهبردهای فراشناختی و بهطور خاص ،راهبردهای خودتنظيم در فعاليت بدنی
وجود دارد ( .)12باتاچاریا 1و همکاران ( )2111در پژوهشهای آزمایشگاهی در بررسی ارتباط بين
راهبردهای یادگيری خودتنظيم و انگيزه گزارش کردند که ایجاد انگيزۀ بالا برای فرد بهوسيلۀ
هدف گذاری منجر به خودتنظيمی بالاتر و بهبود یادگيری فرد میشود ( .)13همچنين ،در پژوهش
پيشگام آگوستيانی 2و همکاران درخصوص نقش خودکارآمدی و یادگيری خودتنظيم بهعنوان
پيشبينیکنندۀ عملکرد تحصيلی ( )2111مشخص شد که استفاده از راهبردهای یادگيری
خودتنظيم منجر به بهبود در اجرا و یادگيری فرد میشود ( .)14دراینراستا ،پژوهشگران نشان
دادهاند افرادی که از چرخۀ کامل راهبردهای خودتنظيم استفاده میکنند ،دارای عملکرد درسی
بالاتری هستند ( .)15همچنين ،ثابت شده است که استفاده از راهبردهای یادگيری خودتنظيم و
تسلط بر این راهبردها (راهبردهای فراشناخت) ،به یادگيری مؤثرتر افراد منجر میشود (.)19،11
راهبردهای فراشناخت به افراد اجازه میدهد افکار خود را کنترل نموده و بازسازی کنند؛ ازاینرو،
نقشی اساسی را در یادگيری ایفا میکند .همچنين ،موجب میشود فرایند پردازش اطلاعات ،مؤثرتر
صورت گيرد .افراد با استفاده از راهبردهای فراشناخت میتوانند یادگيری خود را درجهت اهداف
تعيينشدۀ خود هدایت ،نظارت و اصلاح کنند ( .)19دراینراستا ،رحمانيان و واعظ موسوی ()1373
. Bhattacharya
. Agustiani
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در پژوهشی در ارتباط با بررسی ویژگیهای روانسنجی مقياس فراشناخت کاربردی در فعاليت بدنی
گزارش کردند درصورتیکه افراد از راهبردهای فراشناختی در فعاليتهای ورزشی استفاده نمایند،
نتایج مطلوبی را بهدست میآورند ( .)19علاوهبراین ،پژوهشگران عنوان کردهاند که خودتنظيمگری
یکی از تبيينکنندههای موفقيت ورزشی است ( .)17دراینراستا ،مطالعات نشان دادهاند که
راهبردهای خودتنظيمی ،یکی از فاکتورهای اثرگذار بر یادگيری حرکت میباشد ()21؛ بنابراین،
یافتههای پژوهشی بيانگر استفاده از راهبردهای یادگيری خودتنظيمی را بهعنوان یک عامل مهم در
یادگيری ،عملکرد و رفتار در کلاس آموزشی میباشند ()23-21،7؛ اما برخی از مطالعات انجامشده
درزمينۀ راهبردهای فرا شناختی و راهبردهای یادگيری خودتنظيم در بخشی از یافتهها با
پژوهشهای ذکرشده درتناقض میباشد؛ بهعنوانمثال ،مطالعات تود )1799( 1با مقایسۀ فرایند
فراشناختی گرفتن توپ بهوسيلۀ کودکان مبتدی و ماهر نشان داد کودکانی که بهلحاظ جسمی
مبتدی بودند ،نقص محدودی در دانش فراشناختی درمقایسه با همسالان غيرمبتدی خود داشتند؛
بهعبارتدیگر ،در دانش فراشناختی مهارت گرفتن ،تفاوت کمی بين کودکان مبتدی و همسالان
غيرمبتدی آنها وجود داشته است ( .)24طبق الگوی زیمرمن ،افراد خودتنظيم بهطور فعالانه از
راهبردهای یادگيری استفاده میکنند و از پيشرفت بالاتری نسبت به افرادی که یادگيری خودتنظيم
ندارند ،برخودار هستند؛ بنابراین ،آموزش راهبردهای خودتنظيم ،ضرورتی انکارناپذیر میباشد که
درصورت ت حقق آن افراد در امور خودانگيخته و مسئوليتپذیر ،فعال و علاقهمند شده و میتوانند
عملکردی قابلتوجهی داشته باشند ( .)11با توجه به این یافتهها و نقش مهم راهبردهای یادگيری
خودتنظيم و نيز وجود مطالعات اندک درزمينۀ راهبردهای یادگيری خودتنظيم در آموزش
مهارتهای حرکتی ،نياز به پژوهشهای بيشتری در این حوزه احساس میشود تا با استفاده از این
نوع راهبردها به پيشرفت در امر آموزش و یادگيری مهارت و تکاليف حرکتی دست یابيم؛ ازاینرو،
پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤال میباشد که چگونه آموزش راهبردهای یادگيری خودتنظيم
مراحل اکتساب ،یادداری و انتقال مهارت سرویس واليبال را تحتتأثير قرار میدهد؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات نيمهتجربی با گروه کنترل است .آزمودنیهای پژوهش  55دانشجوی
دختر (با ميانگين سنی 21±1/13سال) از جامعۀ آماری  151نفری دانشجویان دانشگاه یزد بودند
که واحد تربيتبدنی عمومی را در نيمسال ( )1374-75اخذ کرده و بهصورت داوطلبانه در این
پژوهش شرکت نمودند .لازمبهذکر است که تمام شرکتکنندگان در تکليف موردنظر مبتدی بودند.
. Todd
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آزمودنیها براساس راهبردهای یادگيری خودتنظيم بهطور تصادفی در پنج گروه آزمایشی ،سه گروه
راهبردهای یادگيری خودتنظيم (گروه خودتنظيم سهمرحله ،گروه خودتنظيم دومرحله و گروه
خودتنظيم یکمرحله) و دو گر وه کنترل بدون تمرین و با تمرین در مراحل مختلف آزمون قرار
گرفتند.
بهمنظور جمعآوری اطلاعات درزمينۀ سن ،جنس ،سابقۀ فعاليت ورزشی و سلامت جسمانی از فرم
مشخصات فردی استفاده شد .همچنين ،کارت نشانۀ هدفچينی در مرحلۀ دوراندیشی؛ کارت نشانۀ
خودضبطی در مرحلۀ عملکرد؛ کارتهای نشانۀ خودارزیابی ،مقياس اسناد سببی و مقياس
استنباطهای انطباقی در مرحلۀ خوداندیشی مورداستفاده قرار گرفت .از آزمون دقت سرویس واليبال
ایفرد 1نيز برای اندازهگيری صحت و دقت اجرای مهارت سرویس استفاده شد و امتياز اجرا در
پيشآزمون ،مراحل اکتساب ،آزم ون اکتساب ،آزمون یادداری و آزمون انتقال محاسبه گردید.
شایانذکر است که در این آزمون به توپهایی نمره داده میشود که در مناطق دارای امتياز فرود
آیند (پيش از شروع آزمون از آزمودنی خواسته شده بود که توپ را به همان منطقه بزند) و
توپهایی که بر روی خط فرود میآیند ،بيشترین امتياز را بهخود اختصاص میدهند .همچنين،
چنانچه پای سرویسزننده درهنگام زدن سرویس در منطقۀ خطا باشد ،نمرۀ صفر به سرویس تعلق
میگيرد و به بازیکن فرصت داده میشود تا دوباره سرویس بزند .ذکر این نکته ضرورت دارد که
توپهایی که از روی تور عبور نمیکنند ،بهعنوان یک تکرار بدون امتياز محسوب میشوند .بهمنظور
اجرای دستورالعمل این آزمون ،یک نيمه از زمين به چند منطقه مطابق شکل یک تقسيم شده و
امتيازهای یک تا چهار در آن علامتگذاری میشود (شکل شمارۀ یک) (.)25

شکل 6ا آزمون سرويس والیبال ايفرد
. AAHPERD

616

رفتار حرکتی شماره  ،82تابستان 6931

آزمودنیها براساس معيارهای چندگانه برای اطمينان از اینکه آنها بازیکنان مبتدی هستند،
انتخاب شدند :کسب نمرۀ عملکرد پرتاب پيشآزمون کمتر از  21و نداشتن سابقۀ فعاليت در تيم
سازمانیافتۀ واليبال .بدینمنظور فرم مشخصات فردی به آزمودنیها ارائه شد .لازمبهذکر است که
رضایتنامۀ کتبی شرکت در پژوهش از آزمودنیها اخذ گردید ( .)11آزمودنیها پيش از ورود به
مراحل مختلف آزمون در یک جلسۀ آموزشی که شيوۀ صحيح اجرای مهارت سرویس واليبال در آن
توضيح و نمایش داده شد ،شرکت کردند و آموزشهای لازم در رابطه با نحوۀ اجرای آزمون و شيوۀ
نمرهدهی را دریافت نمودند .در ادامه ،هریک از آزمودنیها در مرحلۀ پيشآزمون یک بلوک پنج
کوششی از سرویس واليبال را اجرا کردند ( )21و ميانگين نمرات در هر جلسه بهعنوان نمرۀ نهایی
هر فرد منظور شد .در این قسمت از پژوهش ميانگين نمرات پيشآزمون مقایسه گردید تا درصورت
وجود تفاوت معنادار ،گروهها تعدیل شوند که چنين تفاوتی بين گروهها مشاهده نگردید؛ لذا،
آزمودنیها بهصورت تصادفی در پنج گروه  12نفری توزیع شدند و در مرحلۀ اکتساب  12بلوک 11
کوششی (هر جلسه دو بلوک  11کوششی) ( )21را طی شش جلسه تمرین کردند .پسآزمون
(آزمون اکتساب) با همان شرایط پيشآزمون اجرا گردید .سپس ،آزمونهای یادداری و انتقال پس از
یک هفته (با ایجاد نقاط متفاوت در مکان فرود سرویس در آزمون انتقال در نقطۀ پنج زمين) پس از
کوششهای اکتساب انجام گرفت که در هریک از این آزمونها آزمودنیها یک بلوک  11کوششی را
اجرا کردند و امتيازات آنها در فرم امتياز ثبت گردید .لازمبهذکر است حداکثر امتيازی که
آزمودنیها میتوانستند در پيش آزمون و آزمون اکتساب کسب کنند 21 ،امتياز و در آزمونهای
یادداری و انتقال ،حداکثر امتياز  41امتياز بود .در جلسات اکتساب نيز در هر جلسه حداکثر امتياز
 91بود ( .)19بهطورکلی ،گروه خودتنظيم سهمرحله ،چرخۀ کامل خودتنظيمی؛ یعنی مراحل
دوراندیشی ،عملکرد و خوداندیشی را آموزش دید؛ گروه خودتنظيم دومرحله تحتآموزش مراحل
دوراندیشی و عملکرد قرار گرفت؛ گروه خودتنظيم یکمرحله ،مرحلۀ دوراندیشی را آموزش دید؛
گروه کنترل با تمرین تنها در جلسات تمرین شرکت نمود؛ گروه کنترل بدون تمرین در جلسات
تمرین شرکت نکرد .لازمبهذکر است که به این دو گروه هيچ نوع آموزشی بهلحاظ راهبردهای
خودتنظيمی ارائه نشد (.)19
گروه راهبردهای خودتنظيم پس از یادگرفتن دستورالعملهای راهبردهای خودتنظيمی که در
جلسۀ آموزش به آنها آموزش داده شد ،در جلسۀ اول علاوه بر تمرین تکنيک سرویس واليبال ،به
اجرای دستورالعملهای راهبردهای خودتنظيمی نيز پرداختند .این دستورالعملها بهصورت
مرحلهای بود .ابتدا (مرحلۀ تجزیهوتحليل تکليف) مربی کارتهای نشانه را که مطابق با
دستورالعملهای جلسۀ آموزشی است به آزمودنیها نشان داده و از آنها میخواست که بر فرایند
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تعيين هدف خود طبق دستورالعملها تمرکز کنند .در مرحلۀ دوم (مرحلۀ خودضبطی) آزمودنیها
عملکرد خود را درمورد چرایی و چگونگی اجرای حرکت خود ارزیابی کرده و از آنها پرسيده میشد:
 .1آیا هيچ ضربهای را از دست دادهاید؟  .2چرا آن ضربه را از دست دادهاید؟  .3استراتژی یا
راهبردهایی که باید برای ضربۀ بعدی بهکار برید ،چيست؟ درنهایت ،در مرحلۀ سوم (خودارزیابی)
آزمودنیها نتایج عملکرد خود را از دیدگاه خویش موردارزیابی و قضاوت قرار داده و به سؤالاتی که
در کارتهای نشانه آمده بود ،پاسخ میدادند .این سؤالات درمورد رضایت آزمودنی از اجرای خود در
ارتباط با درصد توپهایی که به منطقۀ هدف اصابت کرده و یا درصد توپهایی که در منطقۀ هدف
کنترل کرده بود ،بود.
لازمبهذکر است کارتهای نشانۀ مربوط به مراحل تعيين هدف قبل از شروع اولين کوشش تمرینی
به آزمودنیها داده میشد .همچنين ،کارتهای مربوط به مرحلۀ خودضبطی ،پس از هر بلوک
تمرینی توسط خود آزمودنی تکميل میگردید؛ اما در مرحلۀ سوم که خود به دو بخش خودقضاوتی
(خودارزیابی و اسنادهای سببی) و خودواکنشی (استنتاجهای تطبيقی) تقسيم میشد ،نحوۀ
تکميلنمودن کارتها متفاوت بود .در مرحلۀ اسنادهای سببی ،آزمودنیها پس از هر دو ضربهای که
بهصورت متوالی از دست میدادند (توپ به خارج از زمين میرفت و یا به تور برخورد میکرد) ،به
این سؤال که "شما فکر میکنيد چرا دو ضربۀ آخر را از دست دادید؟" بهصورت گزینشی توسط
یکی از موارد داخل پرسشنامه (تکنيک خاص ،تکنيک عمومی ،تمرکز ،تلاش ،تمرین ،ریتم و
اختلالات) پاسخ میدادند (آزمودنی پاسخی را با علامت درمقابل یکی از موارد زیر اعلام میکرد) .در
مرحلۀ استنباطهای انطباقی نيز از آزمودنی همانند مرحلۀ قبل سؤال میشد که "راهبرد یا برنامهای
که شما در مرحلۀ بعد برای اجرای خوب خود نياز دارید چيست؟" آزمودنی طبق موارد داخل
پرسشنامه در مرحلۀ قبل ،یکی از موارد را انتخاب کرده و راهبرد خود را مشخص مینمود.
در آزمون اکتساب برای هر سه گروه آزمایشی درقالب عملکرد پرتاب ،خودارزیابی ،نسبت
علتومعلولی و استنباطهای انطباقی انجام شد .لازمبهذکر است که فرایند ارزیابی مورداستفاده در
این پژوهش ،چهارچوب ریزتحليلی را دنبال میکند که شامل :پرسش سؤالات خاص درخصوص
فرایندهای خودتنظيمی و انگيزشی مهم در مراحل اصلی طی یادگيری و اجرا میباشد ()11؛
بهطورمثال ،گروهی که سه مرحله (مرحلۀ اول دوراندیشی ،مرحلۀ دوم عملکرد و مرحلۀ سوم
خوداندیشی) را دریافت میکرد ،باید ابتدا بر روی هدف تمرکز نموده (تمرکز بر روی چهار گام آخر
تکنيک آموزشدیدهشده) و سپس ،عملکرد خود را ثبت کرده و یک راهبرد نسبی را برای پرتابهای
ازدسترفتۀ خود ایجاد نموده و درنهایت ،خود را ارزیابی میکرد که این همان راهبردهای یادگيری
خودتنظيم است که قبلا آزمونگيرنده این راهبردها را برای آزمونشوندهها بهصورت یک الگو ارائه
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داده بود؛ درحالیکه گروه کنترل با تمرین تنها در جلسات تمرین شرکت نمود و گروه کنترل بدون
تمرین در جلسات تمرین شرکت نکرد و هر دو گروه کنترل تنها در آزمونهای اکتساب یادداری و
انتقال شرکت داشتند (جدول شمارۀ یک) (.)11
ادول 6ا دياگرام طرح پژوهش

T4

T3

T2

*X

T1

گروه خودتنظيم سهمرحله

T4

T3

T2

*X

T1

گروه خودتنظيم دومرحله

T4

T3

T2

*X

T1

گروه خودتنظيم یکمرحله

T4

T3

T2

X

T1

گروه کنترل با تمرین

T4

T3

T2

-

T1

گروه کنترل بدون تمرین

 T1پيشآزمون T2 ،آزمون اکتساب T3 ،آزمون یادداری T4 ،آزمون انتقال X ،عمل کنترل X* ،عمل آزمایشی

از آمار توصيفی برای رسم نمودارها ،جداول و ارائۀ شاخصهای گرایش مرکزی استفاده شد.
نرمالبودن دادهها نيز با استفاده از آزمون نرماليتی شاپيرو ـ ویلک 1بررسی گردید .همچنين،
همسانی واریانسها بهوسيلۀ آزمون لون 2بررسی شد و یافتهها از طریق روش آماری تحليل واریانس
یکراهه در مراحل مختلف آزمون اکتساب ،یادداری و انتقال موردتحليل قرار گرفت .علاوهبراین،
بهمنظور مقایسۀ گروههای مختلف در مراحل اکتساب از روش تحليل واریانس یکراهه با اندازهگيری
مکرر در یک طرح (( )4*1گروه و مراحل اکتساب) استفاده شد و برای شناسایی تفاوت بين گروهها
در آزمونهای اکتساب ،یادداری و انتقال ،آزمون تعقيبی بونفرونی 3بهکار رفت .شایانذکر است که
تجزیهوتحليل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری اس.پی.اس.اس 4نسخۀ  21در سطح معناداری
( )1/15صورت گرفت.
نتایج
ميانگين سن ،قد و وزن گروههای مختلف در جدول شمارۀ دو و ميانگين امتيازات آنها در مراحل
مختلف آزمون در جدول شمارۀ سه ارائه گردیده است.

1. Shapiro & Wilk Test
2. Levene
3. Bonferroni
. SPSS
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ادول 8ا میانگین و انحراف استاندارد سن ،قد و وزن آزمودنیها
گروه

میانگین و انحراف

میانگین و انحراف

میانگین و انحراف

استاندارد سن

استاندارد قد

استاندارد وزن

21±1/15
21±1/13
21/59±1/12
21/19±1/11
21/31±1/51

111/5±4/74
114/17±5/21
115/11±4/19
111/92±4/17
111/17±4/99

51/2±11/74
55/91±5/91
55/19±9/15
51/91±14/31
54/17±7/51

گروه خودتنظيم سهمرحله
گروه خودتنظيم دومرحله
گروه خودتنظيم یکمرحله
گروه کنترل با تمرین
گروه کنترل بدون تمرین

ادول 9ا میانگین و انحراف استاندارد مربوط به پیشآزمون ،آزمونهای اکتساب ،يادداری و انتقال

گروه خودتنظيم سهمرحله

2/4

1/75

17/1

1/91

31/5

3/19

17/7

2/42

گروه خودتنظيم دومرحله
گروه خودتنظيم یکمرحله
کنترل با تمرین
کنترل بدون تمرین

1/93
1/59
1/45
2/93

2/91
1/97
3/23
2/92

19/31
11
7/92
3/14

2/74
3/14
3/59
3/44

31/91
21/5
17/19
9/45

3/21
4/49
5/11
2/42

17/19
12/33
12
2/13

1/92
2/15
2/31
1/94

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

پیشآزمون

انحراف استاندارد

آزمون اکتساب

آزمون يادداری

آزمون انتقال

نتایج تحليل واریانس یکراهه در امتيازات پيشآزمون گروه های تمرینی ( )P=0.27نشان میدهد
که تفاوت معناداری بين ميانگين امتيازات پيش آزمون پنج گروه وجود ندارد و هر پنج گروه در یک
سطح از مهارت قرار دارند؛ درواقع ،تفاوتی بين سطح مهارت آزمودنیها در گروههای تمرینی قبل از
مرحلۀ اکتساب وجود ندارد (جدول شمارۀ شش و شکل شمارۀ دو).
برای مقایسۀ آموزش راهبردهای مختلف خودتنظيمی بر مراحل اکتساب در شش دورۀ زمانی از
تحليل واریانس عاملی با اندازهگيری مکرر در یک طرح ( )4*1استفاده گردید .نتایج تحليل آماری
برای آزمون تأثير گروه (گروه خودتنظيم سهمرحله ،گروه خودتنظيم دومرحله ،گروه خودتنظيم
یکمرحله و گروه کنترل با تمرین) و جلسات تمرین (شش جلسه اکتساب) بر عملکرد مهارت
سرویس واليبال نشان داد که در اثر اصلی گروه ( )P=0.001و اثر اصلی جلسات تمرین ()P=0.001
تفاوت معناداری وجود دارد (جدول شمارۀ چهار) .همچنين ،صرفنظر از نوع گروه ،مهارت هر سه
گروهی که از راهبردهای یادگيری خودتنظيم بهره برده بودند ،طی شش جلسه پيشرفت داشت.
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گروه کنترل با تمرین نيز پيشرفت اندکی در مهارت را طی شش جلسه نشان داد که بيانگر اثر
تمرین در پيشرفت عملکرد میباشد .علاوهبراین ،گروهی که از سه مرحلۀ راهبردهای یادگيری
خودتنظيم بهره گرفت ،پيشرفت بيشتری نسبت به سه گروه آزمایشی دیگر در مراحل اکتساب
داشت .همچنين ،درمورد اثر تعاملی گروه×جلسات تمرین ،تفاوت معناداری بين چهار گروه وجود
دارد (( )P=0.001جدول شمارۀ پنج و شکل شمارۀ دو).
ادول 4ا مقادير اثر اصلی گروه در آزمون تحلیل واريانس عاملی با اندازهگیری مکرر در مراحل اکتساب
مجذور اتای
مقدار آماره
میانگین
معناداری
دراۀ آزادی
منبع
تفکیکی
تحلیل واريانس
مربعات
1/91
1/111
31/39
1573/13
5
جلسات تمرین
1/91
1/111
59/59
7114/71
3
گروه
159/44
41
خطا
ادول 1ا مقادير اثرات تعاملی در آزمون تحلیل واريانس عاملی با اندازهگیری مکرر در مراحل اکتساب
منبع

ارزش

مقدار آماره تحلیل
واريانس

فرضیۀ دراۀ
آزادی

خطای دراۀ
آزادی

معناداری

مجذور اتای
تفکیکی

گروه×جلسات تمرین

1/24

4/49

15

77/99

1/111

1/39

نتایج تحليل واریانس یکراهه برای مقایسۀ آموزش راهبردهای مختلف خودتنظيمی بر اکتساب
مهارت سرویس ( ،)P=0.001تفاوت معناداری را بين گروهها نشان میدهد .نتایج آزمون بونفرونی نيز
حاکی از آن است که گروههای تمرینی که از راهبردهای مختلف خودتنظيمی بهره بردهاند ،پيشرفت
معناداری در جلسات تمرین داشتهاند (جدول شمارۀ شش و شکل شمارۀ دو).
همچنين ،نتایج تحليل واریانس یکراهه برای مقایسۀ آموزش راهبردهای مختلف خودتنظيمی بر
یادداری مهارت سرویس ( ،)P=0.001تفاوت معناداری را بين گروهها نشان میدهد .نتایج آزمون
بونفرونی نيز بيانگر آن است که گروه های تمرینی که از راهبردهای مختلف خودتنظيمی بهره
بردهاند ،در جلسات تمرین پيشرفت معناداری داشتهاند (جدول شمارۀ شش و شکل شمارۀ دو).
علاوهبراین ،نتایج تحليل واریانس یکراهه برای مقایسۀ آموزش راهبردهای مختلف خـودتنظيمی بـر
انتقال مهارت سرویس ( ،)P=0.001نشاندهندۀ تفاوت معناداری بين گروهها میباشد .نتـایج آزمـون
بونفرونی نيز حاکی از آن است که گروههای تمرینی که از راهبردهای مختلف خودتنظيمی اسـتفاده
کردند ،در جلسات تمرین پيشرفت معناداری داشتهاند (جدول شمارۀ شش و شکل شمارۀ دو).
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ادول 1ا خلاصۀ تحلیل واريانس برای مقايسۀ آموزش راهبردهای خودتنظیم در گروههای خودتنظیم
منابع تغییرات

پيشآزمون
آزمون
اکتساب
آزمون
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بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،مقایسۀ آموزش راهبردهای یادگيری خودتنظيم در مراحل مختلف
خودتنظيمی شامل :مراحل دوراندیشی ،عملکرد و خوداندیشی بر مراحل اکتساب ،یادداری و انتقال
مهارت سرویس واليبال بود .نتایج بهدستآمده حاکی از آن است که بين گروههای تمرینی که از
راهبردهای خودتنظيمی بهره گرفتهاند با گروههای دیگر در آزمون اکتساب ،یادداری و انتقال تفاوت
معناداری وجود دارد .این یافتهها نشان میدهد که راهبردهای یادگيری خودتنظيم ،عامل مؤثری در
پيشرفت عملکرد و بهنوبۀ خود ،یادگيری مهارتهای حرکتی است .در مراحل اکتساب و آزمون
اکتساب با مقایسۀ ميانگينها درمییابيم که در گروه خودتنظيم سهمرحله و دومرحله ،بهترتيب
بيشترین پيشرفت در عملکرد نسبت به بقيۀ گروهها وجود دارد .همچنين ،گروه خودتنظيم
یکمرحلهای ميانگين بالاتری نسبت به گروه کنترل با تمرین را کسب نموده است .براساس نتایج،
گروه کنترل با تمرین طی شش جلسه اکتساب دارای پيشرفت اندکی بوده و درمقایسه با گروه
کنترل بدون تمرین در مراحل مختلف آزمون دارای تفاوت عملکردی میباشد که این موضوع نشان
میدهد گروه کنترل با تمرین نسبت به گروه کنترل بدون تمرین از راهبردهای تمرینی استفاده
کرده است؛ اما تأثير این راهبردها نسبت به گروههای بهرهمند از راهبردهای متفاوت به لحاظ مراحل
خودتنظيمی بر بهبود عملکرد افراد بسيار کمتر میباشد .این نتایج با یافتههای کلری و زیمرمن
( ،)2111رهاوی و همکاران ( ،)1372فارسی و همکاران ( ،)1397باتاچاریا و همکاران (،)2111
آگوستيانی و همکاران ( ،)2111لائو و کيتسانتاس و ميلر )2115( 1و دیبندیتو 2و زیمرمن ()2113
همخوانی دارد ()2،11،11،13-11؛ بهعبارتدیگر ،بيانگر این موضوع است که آموزش راهبردهای
خودتنظيم بر عملکرد ورزشی مؤثر میباشد .درواقع ،یافتههای پژوهش را میتوان همراستا با نظریۀ
زیمرمن تبيين کرد ( .)11،11،19افراد گروههای چندمرحله ،راهبردهای خودتنظيمی سرویسهای
ازدسترفتۀ خود را حاکی از تکنيک اشتباه خود (مانند نداشتن ادامۀ حرکت دست) میدانستند (که
باید فرایند روش سرویس ضعيف خود را برای سرویسهای بعدی تنظيم کنند)؛ درمقابل،
شرکتکنندگان گروههای دیگر بهطور معمول سرویسهای ازدسترفتۀ خود را درکل به فاکتورهای
غيرتکنيکی مانند تمرکز و تمریننکردن نسبت دادند .بدینترتيب ،تمرینات انفرادی؛ تنها فرایندهای
مرحلۀ دوراندیشی (تعيين هدف) شاید برای مؤثرکردن فرایند خودبازتابی آنها هنگام تمرین کافی
نباشد ( .)11یافتههای پژوهش در مرحلۀ اکتساب و آزمون اکتساب با نتایج پژوهش تود ()1799
درتناقض است؛ زیرا ،نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در اجرای مهارت گرفتن توپ ،تفاوت
1. Lau , Kitsantas & Miller
2. Dibenedetto
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اندکی بين افراد مبتدی و غيرمبتدی وجود دارد ( .)24دليل این تناقض را میتوان دشواری تکليف و
تفاوت نوع ابزار اندازهگيری عنوان کرد.
نتایج پژوهش حاضر در آزمون یادداری نشان داد که گروه خودتنظيم سهمرحله و دومرحله بهترتيب
بيشترین پيشرفت را در عملکرد نسبت به بقيۀ گروهها داشتهاند و در گروه خـودتنظيم یـکمرحلـه،
ميانگين بالاتری نسبت به گروه کنترل با تمرین مشاهده شد .ایـن یافتـههـا در گـروههـای مختلـف
تمرینــی در مراحــل مختلــف بــا نتــایج رهــاوی و همکــاران ( ،)1372فارســی و همکــاران (،)1397
آگوستيانی و همکاران ( ،)2111لائو و همکـاران ( ،)2115زیمـرمن ( )2113و دیبنـدیتو و زیمـرمن
( )2113همخوان میباشد ( .)19-14،11،2با توجه به نتایج مطالعات مذکور میتوان بيان کـرد کـه
آموزش راهبردهای خودتنظيم با افزایش آگاهی فرد به بهبود در یادگيری مهارتهای حرکتـی افـراد
منجر میشود .براسـاس نتـایج و نظـر دیبنـدیتو و زیمـرمن ( ،)2113مراحـل مـرتبط انـدازهگيـری
زیرتحليلی راهبردهای یادگيری خودتنظيم ،ارزش شناختی بالقوهای برای هدایت مداخلات آموزشـی
دارد ( .)11علاوهبراین ،یافتههای پژوهش را میتوان براساس نظریۀ زیمرمن تبيين کرد (.)11،11،19
براساس نظریۀ زیمرمن ،گـروههـای خـودتنظيمی چنـدمرحلـهای بـرای اجـرای سـرویس خـود بـر
تکنيکهای اشتباه سرویس خود و تنظيم این اشتباهات در حين جلسۀ تمرین تمرکز داشـتهاند کـه
این مربوط به استنتاجهای انطباقی آنها در سرویسهای ازدسترفته است (.)11
هدف دیگر پژوهش حاضر مقایسۀ آموزش راهبردهای یادگيری خودتنظيم در بين گروههای مختلف
خودتنظيمی بر مهارت سرویس واليبال در آزمون انتقال بود .نتایج آزمون انتقال نشان داد که بين
گروههای مختلف تمرینی (یکمرحله ،دومرحله ،سهمرحله ،کنترل با تمرین و کنترل بدون تمرین)
در مهارت سرویس واليبال تفاوت معناداری وجود دارد .با مقایسۀ ميانگينها درمییابيم که در گروه
خودتنظيم سهمرحله و دومرحله بهترتيب بيشترین پيشرفت در عملکرد نسبت به سایر گروهها وجود
دارد و در گروه خودتنظيم یک مرحله ميانگين بالاتری نسبت به گروه کنترل با تمرین مشاهده
میشود .این یافتهها در گروهها و مراحل مختلف تمرینی با نتایج پژوهش رهاوی و همکاران ()1372
و فارسی و همکاران ( )1397از همخوانی مطلوبی برخوردار است ( .)2،11مطالعات مذکور
راهبردهای یادگيری خودتنظيم را بر اجرا و یادگيری مهارتهای ورزشی از جمله مهارتهای پایۀ
بسکتبال و تنيس روی ميز مؤثر دانستهاند .ازسویدیگر ،این نتایج با یافتههای لائو و همکاران
( ،)2115زیمرمن ( ،)2113دیبندیتو و زیمرمن ( ،)2113کاظمی و همکاران ( )2112و بشارت و
همکاران ( )1373همخوان میباشد ( .)29-17،19،15براساس نتایج پژوهش لائو و کيتسانتاس
( )2115که در آن از نظریۀ مدل شناختی ـ اجتماعی خودتنظيمی زیمرمن استفاده نمودند ،افرادی
که از راهبردهای خودتنظيمی بيشتری بهره میگيرند ،بهترتيب از افراد با راهبرد متوسط و کم در
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یادگيری عملکرد پيشی میگيرند ( .)15این یافتهها تأیيد میکنند که ورزشکاران میتوانند بهطور
مؤثری مهارتهای حرکتی خود را بهوسيلۀ آگاهی و تفکر بيشتر درمورد خطاهای مشخصی که انجام
دادهاند ،اصلاح نموده و یاد بگيرند (.)19
علاوهبراین ،نتایج نشان داد که راهبردهای فراشناخت ،راهی مؤثر در افزایش عملکرد است .ميزان
استفادۀ فراگيران از راهبردهای خودتنظيمی نهتنها به دانش آنها دربارۀ این راهبردها بستگی دارد؛
بلکه به فرایندهای تصميم گيری فراشناختی و پيامدهای یادگيری در محيط آموزشی نيز مرتبط
میباشد ( .)9این نتایج با یافتههای تئودوسيو و همکاران ( ،)2119ستانی و همکاران (،)2112
کاظمی و همکاران ( )2112و رحمانيان و واعظ موسوی ( )1373همخوانی دارد (.)12،19،21،29
نيازآذری ( )1392معتقد است که راهبردهای فراشناختی ،فرایندهایی متوالی هستند که فرد برای
کنترل فعاليت های شناختی و کسب اطمينان از تحقق اهداف شناختی مورد استفاده قرار میدهد.
این فرایندها به تنظيم و بازبينی یادگيری کمک میکنند و مشتمل بر برنامهریزی و نظارت بر
فعاليتهای شناختی و بررسی بازده آن فعاليتها میباشند ( .)1فلاول نيز در مقایسۀ راهبردهای
شناختی و فراشناختی عنوان کرده است که" :راهبردهای شناختی برای دستيابی به یک هدف
خاص بهکار میروند؛ اما راهبردهای فراشناختی برای اطمينان از تحقق هدف مورداستفاده قرار
میگيرند و این موضوع ،معيار تعيينکنندۀ فراشناختی میباشد" ( .)4پژوهش حاضر دارای
محدودیتهایی شامل :تفاوتهای فردی ،سطح علاقۀ شرکتکنندگان و شرایط روحی و روانی
آزمودنیها بود (که بر کيفيت اجرای مهارت حين تمرین اثرگذار بود)؛ بنابراین ،پيشنهاد میشود
معلمان و مربيان در آموزش مهارت به آموزش راهبردهای خودتنظيمی و مراحل چرخهای آن توجه
داشته باشند؛ بهعبارتدیگر ،در فرایند آموزش و جلسات اکتساب به نقش مهم هدفچينی،
خودضبطی (خودنظارتی) ،خودارزیابی و مقياسهای آن توجه ویژهای داشته باشند تا فراگيران
درمعرض کل چرخۀ یادگيری راهبردهای فراشناختی قرار گيرند.
پیام مقاله :یافتـههای پـژوهش حاضـر میتوانـد در امـر آمـوزش و فراینـد اکتسـاب مهـارت بـرای
معلمــان و مربيــان ورزشــی از اهميــت ب ـهســزایی برخــوردار باشــد؛ ازایــنرو ،بــه افــراد درگيــر در
آمــوزش مهــارتهــای حرکتــی توصــيه مــیشــود از راهبردهــای یــادگيری خــودتنظيم درجهــت
بهبود اجرا و یادگيری عملکرد حرکتی فراگيران بهره گيرند.
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Abstract
The purpose of present study was to determine effect of self-regulation learning
strategies in various phases of self-regulation including forethoughtful, performance and
self-reflection phases, on the acquisition, retention and transfer of volleyball service. The
subjects were consist of 55 female students of Yazd university with average age of 20 ±
1.03 years. They were randomly diveded into 5 groups, which three of them were selfregulation learning strategies groups and two of them were practice-only and no-practice
control groups and performed volleyball service. After the pre-test, subjects were
practiced 12 blocks of 10 trials in acquisition phase. Then, they took part in the post test
with the same pre-test condition. After a week, they participated in retention and transfer
tests and subjects were practiced 1 block of 10 trials. The data were analyzed by one way
ANOVA with reapeted measure on a plot (4*6) in acquisition phase .In acqusition,
retention and transfer tests the data were analyzed by one way ANOVA, Bonferroni post
hoc test. The results showed that there is a significant difference between the selfregulation strategies practice groups and various groups in the acquisition phase,
acquisition, retention and transfer tests. In other words, the self-regulation strategies
groups that were used from the self- assessment and self-reaction phases, they had better
performance in comparison to others. These findings suggested that self-regulation
learning strategies are the effective factors in the enhancement of performance and
learning movement skills.
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