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حال امر: شاامل) مراحل مختلف خودتنظیمآموزش راهبردهای يادگیری خودتنظیم در  ۀمقايس ،حاضر از پژوهشهدف 

 11 هااآزماودنیمهارت سرويس والیبال بود.  عملکرد و خودانديشی( بر مراحل اکتساب، يادداری و انتقالدورانديشی، 
گاروه  ساه) گاروه پان باه صورت تصادفی به که بودند (سال 86±69/6با میانگین سنی )دانشجوی دختر دانشگاه يزد 

و سارويس والیباال را ااارا  تقسیم شادند (تمرين گروه کنترل بدون تمرين و با دوراهبردهای يادگیری خودتنظیم و 
در  ،ساسس .نمودنادکوششی را تمرين  66بلوک  68 ،اکتساب ۀدر مرحل آزمونز شرکت در پیشپس اها آزمودنی. کردند
در کوششای را  66بلاوک  ياک (پس از يک هفتهدرادامه، ) .کردندآزمون( شرکت اکتساب )با همان شرايط پیش آزمون

راهاه باا تحلیال وارياانس ياکآزمون از  استفادهبا اکتساب  ۀدر مرحلها . دادهنمودندين تمرآزمون يادداری و انتقال 
های اکتسااب، ياادداری و آزمونهای حاصل از بررسی دادهو برای تحلیل گرديد ( 4*1رر در يک طرح )گیری مکاندازه

. گرديادها از آزمون تعقیبی بونفرونی اساتفاده منظور شناسايی تفاوتبه همچنین، وراهه يکتحلیل واريانس انتقال از 
در  هااسااير گاروه نسبت باه ی بهره گرفتندهای تمرينی که از راهبردهای خودتنظیمداری را در گروهات معننتاي  تفاو

خودتنظیم که راهبردهای  هایگروه ،ديگرعبارتبه ؛دهدمیاکتساب، يادداری و انتقال نشان  هایمراحل اکتساب، آزمون
راهبردهاای  کاه دهدها نشان میاين يافته ند.اهبهتری داشت عملکرد ،نداهبهره بردو خودواکنشی ارزيابی خود ۀمرحلاز 

 است. های حرکتیو يادگیری مهارتثری در پیشرفت عملکرد ؤعامل م ،نظیميادگیری خودت
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 مقدمه

تغييری است که بر اثر  حقيقت،در؛ آیدست میدیادگيری فرایندی است که از طریق آموزش به

دو جنبه از راهبردهای یادگيری وجود . (1) آیدیا آموزش در رفتار موجود زنده پدید می و تجربه

یادگيری " جنبۀ دوم و (2) باشدمطرح می "راهبردهای شناختی"عنوان به نخستدارد: جنبۀ 

معتقد است که راهبردهای  (1791) 1فلاول. (3) شودناميده می "راهبردهای فراشناختی"یا  "راهبرد

شوند و راهبردهای فراشناختی دستيابی به اهداف شناختی استفاده میی پيشرفت و شناختی برا

های اصلی و مهم عنوان جنبههای فراشناختی بهراهبرد .روندمیکار یندها بهاجهت نظارت بر این فر

 ۀ(، فراشناخت دو جنب1794) 2طبق نظر بيکر و براون. (4) اندهای یادگيری ملاحظه شدهراهبرد

از ماهيت تکليف یادگيری آگاه باشد و  بایستیم یادگيرندهکه ایننخست گيرد: میبراساسی را در

که راهبردهای جاییآناز. (5) باشد برخورداردانش مناسب برای اتمام تکليف یادگيری  از کهاین نيز

تلاش برای باشند، وابسته می همو به شتهدا یکدیگربا  ارتباط تنگاتنگی شناختی و فراشناختی

راهبردهای . (1) کندفراهم نمیرا و جامعی  تصویر کلی ،ها بدون شناخت دیگریبررسی یکی از آن

مطالعات نشان  شوند.محسوب میهای اصلی و مهم راهبردهای یادگيری عنوان جنبهفراشناختی به

ميزان با گيری فراشناختی و پيامدهای یادگيری در محيط آموزشی فرایندهای تصميماند که داده

زمانی است که آثار دیر. (9) باشدمیفراگيران از راهبردهای خودتنظيمی یادگيری مرتبط  ۀاستفاد

ها بيانگر این یافته و گرفته بررسی قرار مورد یادگيری حيطۀ در 3خودتنظيمی آموزش راهبردهای

مطالعات  ،.همچنينباشدمیموضوع است که راهبردهای خودتنظيمی در فرایند یادگيری اثرگذار 

 هبردهای خودتنظيمی برثير راأبيانگر ت حرکتی هایمهارت آموزش ۀاخير در حيط گرفتۀصورت

تعریف و تبيين شده  یخودتنظيمی در یادگيری از ابعاد مختلفنقش . (2،9) است تمرین ریزیبرنامه

فرد خودتنظيم از نظر رفتاری، فراشناختی و انگيزشی  ،ترین برداشت از خودتنظيمیاست. در رایج

 محيط با را خود که ددهمی دفر به را امکان این خودتنظيمی. (7) باشدمیدر یادگيری فعال 

 وشده  معرفی خودتنظيمی بسياری در ارتباط با هایمدل .کند سازگار فيزیکی و اجتماعی

کلری و  توسط شدهارائه مدل مشهور خودتنظيمی، هایمدل از . یکیاندگرفته قرار بررسیمورد

 مرحله هر در کاستی که ایمرحلهسه فرایند یک در خودتنظيمی را مدل است. این (11) 4زیمرمن

                                                           
. Flavell  

. Baker & Brown 

. Self-Regulation Strategies 

. Cleary & Zimmerman 
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 زیمرمن ۀطبق نظری .کندمی ارائه ،شود منجر رفتاری اختلالات تنظيم به تواندمی خودتنظيمی از

 :شامل) یا تعيين هدف اندیشیدور ۀمرحل :ند ازهست عبارتترتيب این مراحل به ،(2111)

 و های تکليفخودکنترلی، استراتژی) عملکرد ۀمرحل ،(ریزی استراتژیکبرنامه و تکليف تحليلوتجزیه

. (11) (های تطبيقیاستنتاج و سببیهای خودارزیابی، اسناد) خوداندیشی ۀمرحل و (ایمشاهدهخود

ميدانی در بررسی اثر دو نوع تداخل قبل و  مطالعاتدر  (1372رهاوی و همکاران )در این ارتباط، 

بسکتبال به این نتيجه رسيدند که  ۀهای پایگيری از روش خودتنظيمی در مهارتحين اجرا با بهره

 اثر ،رینشدن افراد جهت طراحی تمدرگير ،عبارتییا بهو های تمرینی بر روش داشتن افرادکنترل

ثير راهبردهای أتکه  در پژوهشی (1397فارسی و همکاران ) همچنين، .(2)دارد  یادگيری بر مثبتی

را  یادگيری و اجرا در مهارت درایو فورهند تنيس روی ميزخودتنظيم بر یادگيری خودتنظيم و غير

برتری مشهودتری  ،راهبردهای یادگيری خودتنظيم به این نتيجه رسيدند که ،مورد بررسی قرار داد

های فرایندکه  اندشان دادهپژوهشگران ن ،اینبرعلاوه .(11)دارد ی در یادگيری و اجرای مهارت حرکت

پرتاب آزاد بسکتبال اجرای  ،کلیطورو به يابی به یک مهارت حرکتیای خودتنظيم در دستمرحله

بين دستيابی به  یثرؤم ارتباط است کهای نشان داده شده مطالعهدر . (11) داردسزایی هبثير أت

بدنی  در فعاليت راهبردهای خودتنظيم ،طور خاصو بهو استفاده از راهبردهای فراشناختی  هدف

 بين آزمایشگاهی در بررسی ارتباط هایپژوهشدر  (2111و همکاران ) 1باتاچاریا .(12) وجود دارد

 ۀوسيلبالا برای فرد به ۀکه ایجاد انگيزگزارش کردند و انگيزه  خودتنظيم یادگيری راهبردهای

پژوهش همچنين، در . (13)شود فرد می گذاری منجر به خودتنظيمی بالاتر و بهبود یادگيریهدف

 عنوانبه یادگيری خودتنظيم و نقش خودکارآمدی خصوصدر و همکاران 2آگوستيانیپيشگام 

استفاده از راهبردهای یادگيری که  مشخص شد( 2111) تحصيلی عملکرد ۀکنندبينیپيش

نشان پژوهشگران  ،راستاایندر .(14) شودمی فردیادگيری  و اجرا در بهبود بهمنجر خودتنظيم 

عملکرد درسی دارای  ،کنندمیاستفاده ی خودتنظيم راهبردهاکامل  ۀچرخافرادی که از  اندهداد

استفاده از راهبردهای یادگيری خودتنظيم و  که ثابت شده است ،چنينهم .(15) هستند یبالاتر

  .(11،19) شودمی افراد منجر ترثرؤم به یادگيری ،های فراشناخت()راهبردر این راهبردها بتسلط 

 رو،؛ ازاینو بازسازی کنندنموده را کنترل  خود دهد افکاربه افراد اجازه میراهبردهای فراشناخت 

ثرتر ؤفرایند پردازش اطلاعات، مشود موجب می ،همچنين .کنددر یادگيری ایفا می را اساسی ینقش

جهت اهداف را در خود ییادگيرتوانند می استفاده از راهبردهای فراشناخت صورت گيرد. افراد با

( 1373رحمانيان و واعظ موسوی )راستا، دراین .(19) هدایت، نظارت و اصلاح کنند خود ۀشدتعيين
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بدنی  فعاليتسنجی مقياس فراشناخت کاربردی در های روانویژگی بررسی ارتباط با در در پژوهشی

 ،نمایندهای ورزشی استفاده که افراد از راهبردهای فراشناختی در فعاليتصورتیدر گزارش کردند

 گریظيمخودتنکه اند پژوهشگران عنوان کرده ،براینعلاوه .(19) آورنددست میهب را ییج مطلوبانت

ند که اهداد نشان مطالعاتراستا، ایندر. (17) است ورزشی موفقيت هایکنندهاز تبيين یکی

 ،بنابراین ؛(21) باشدمییکی از فاکتورهای اثرگذار بر یادگيری حرکت  ،راهبردهای خودتنظيمی

عنوان یک عامل مهم در های یادگيری خودتنظيمی را بهاستفاده از راهبرد ی بيانگرپژوهش هاییافته

شده انجام مطالعاتاما برخی از  ؛(23-7،21) باشندلکرد و رفتار در کلاس آموزشی مییادگيری، عم

ها با شناختی و راهبردهای یادگيری خودتنظيم در بخشی از یافتهراهبردهای فرا ۀزميندر

 فرایند ۀمقایسبا  (1799) 1تودمطالعات  ،مثالعنوانباشد؛ بهمیتناقض شده درذکر هایپژوهش

 جسمی لحاظبه کودکانی که ماهر نشان داد و مبتدی کودکان وسيلۀبه توپ گرفتن فراشناختی

 ؛شتنددا خود مبتدیغير با همسالان مقایسهدر فراشناختی دانش در نقص محدودی بودند، مبتدی

 همسالان و مبتدی کمی بين کودکان تفاوت گرفتن، مهارت فراشناختی دانش در دیگر،عبارتبه

طور فعالانه از افراد خودتنظيم به ،طبق الگوی زیمرمن. (24) ه استداشت ها وجودآن مبتدیغير

نسبت به افرادی که یادگيری خودتنظيم  کنند و از پيشرفت بالاتریهای یادگيری استفاده میراهبرد

که  باشدمیناپذیر ضرورتی انکار ،خودتنظيمراهبردهای آموزش  ،بنابراین ؛ندهست ندارند، برخودار

توانند مند شده و میپذیر، فعال و علاقهحقق آن افراد در امور خودانگيخته و مسئوليتصورت تدر

ها و نقش مهم راهبردهای یادگيری توجه به این یافته . با(11) توجهی داشته باشندعملکردی قابل

 آموزش راهبردهای یادگيری خودتنظيم در ۀزمينمطالعات اندک در وجود نيزخودتنظيم و 

این شود تا با استفاده از های بيشتری در این حوزه احساس مینياز به پژوهش ،های حرکتیمهارت

 ،روایناز ؛دست یابيم و تکاليف حرکتی مهارت و یادگيری نوع راهبردها به پيشرفت در امر آموزش

 های یادگيری خودتنظيمچگونه آموزش راهبرد باشد کهمیال ؤبه این سدر پی پاسخ  حاضر پژوهش

 دهد؟ثير قرار میأتاکتساب، یادداری و انتقال مهارت سرویس واليبال را تحت مراحل
 

 پژوهش روش
دانشجوی  55 پژوهشهای با گروه کنترل است. آزمودنی تجربیمهني مطالعات نوع ازحاضر  پژوهش

نفری دانشجویان دانشگاه یزد بودند  151آماری  ۀاز جامع (سال 21±13/1با ميانگين سنی)دختر 

صورت داوطلبانه در این اخذ کرده و به( 1374-75) سالبدنی عمومی را در نيمکه واحد تربيت

 کنندگان در تکليف موردنظر مبتدی بودند.کر است که تمام شرکتذبهلازم .دنمودنشرکت  پژوهش

                                                           
. Todd 
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گروه  سهآزمایشی، گروه  پنج درطور تصادفی بههای یادگيری خودتنظيم اساس راهبردها برآزمودنی

گروه  و مرحلهمرحله، گروه خودتنظيم دوراهبردهای یادگيری خودتنظيم )گروه خودتنظيم سه

وه کنترل بدون تمرین و با تمرین در مراحل مختلف آزمون قرار گر دومرحله( و خودتنظيم یک

 .گرفتند

فعاليت ورزشی و سلامت جسمانی از فرم  ۀسن، جنس، سابق ۀزمينآوری اطلاعات درمنظور جمعبه

 ۀکارت نشان ؛دوراندیشی ۀچينی در مرحلهدف ۀنشان کارتهمچنين، مشخصات فردی استفاده شد. 

خودارزیابی، مقياس اسناد سببی و مقياس  ۀهای نشانکارت ؛دلکرعم ۀخودضبطی در مرحل

دقت سرویس واليبال آزمون . از مورداستفاده قرار گرفتخوداندیشی  ۀهای انطباقی در مرحلاستنباط

استفاده شد و امتياز اجرا در گيری صحت و دقت اجرای مهارت سرویس برای اندازهنيز  1ایفرد

 .گردیدون اکتساب، آزمون یادداری و آزمون انتقال محاسبه مون، مراحل اکتساب، آزمزآپيش

ز فرود که در مناطق دارای امتيا شودنمره داده میهایی در این آزمون به توپ ذکر است کهشایان

 ( وکه توپ را به همان منطقه بزند بودخواسته شده  از آزمودنی )پيش از شروع آزموند نآی

 همچنين، دهند.خود اختصاص میبيشترین امتياز را به ،یندآهایی که بر روی خط فرود میتوپ

تعلق صفر به سرویس  ۀنمر ،خطا باشد در منطقۀ هنگام زدن سرویسزننده درچنانچه پای سرویس

 ذکر این نکته ضرورت دارد که سرویس بزند. بارهدوشود تا به بازیکن فرصت داده می و گيردمی

 منظورهب شوند.عنوان یک تکرار بدون امتياز محسوب میبه ،کنندهایی که از روی تور عبور نمیتوپ

تقسيم شده و چند منطقه مطابق شکل یک ن به زمياز یک نيمه  این آزمون، اجرای دستورالعمل

 .(25)شمارۀ یک(  شکلشود )گذاری میآن علامت در چهارتا  یکامتيازهای 

 

 
 آزمون سرويس والیبال ايفردا 6 شکل

                                                           
. AAHPERD 
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 ،مبتدی هستند بازیکنان هاآن کهاز این اطمينان برای چندگانه معيارهای اساسبر هاآزمودنی

در تيم  نداشتن سابقۀ فعاليتو  21 از کمتر آزمونپيش پرتاب عملکرد ۀنمر کسب :شدند انتخاب

ذکر است که بهلازمارائه شد.  هاآزمودنیه منظور فرم مشخصات فردی ببدین. واليبال ۀیافتسازمان

از ورود به  شپيها . آزمودنی(11) گردید اخذ هاآزمودنیاز  پژوهششرکت در نامۀ کتبی رضایت

 در آن صحيح اجرای مهارت سرویس واليبال ۀآموزشی که شيو ۀمراحل مختلف آزمون در یک جلس

 ۀاجرای آزمون و شيو ۀهای لازم در رابطه با نحوتوضيح و نمایش داده شد، شرکت کردند و آموزش

 پنجیک بلوک  آزمونپيش ۀمرحل ها دریک از آزمودنیهر ،ادامهدر  .نمودنددریافت  را دهینمره

نهایی  ۀعنوان نمرميانگين نمرات در هر جلسه به و (21) اجرا کردند از سرویس واليبال را کوششی

صورت تا در گردیدآزمون مقایسه ات پيشميانگين نمر ژوهش. در این قسمت از پهر فرد منظور شد

 ،لذا ؛دگردیها مشاهده نکه چنين تفاوتی بين گروه شوندها تعدیل دار، گروهاوجود تفاوت معن

 11بلوک  12اکتساب  ۀدر مرحل و نفری توزیع شدند 12گروه  پنجصورت تصادفی در بهها آزمودنی

آزمون پس .جلسه تمرین کردند ششرا طی  (21) (کوششی 11بلوک  دوکوششی )هر جلسه 

یادداری و انتقال پس از های آزمون ،سپس. اجرا گردیدآزمون با همان شرایط پيش (آزمون اکتساب)

از  پسزمين(  پنج ۀدر نقطمکان فرود سرویس در آزمون انتقال متفاوت در  نقاطبا ایجاد ) یک هفته

کوششی را  11ها یک بلوک ها آزمودنیاین آزمون یک ازهای اکتساب انجام گرفت که در هرکوشش

ذکر است حداکثر امتيازی که به. لازمگردیددر فرم امتياز ثبت ها آنامتيازات و  اجرا کردند

های آزمونامتياز و در  21 ،آزمون و آزمون اکتساب کسب کننددر پيشتوانستند میها آزمودنی

در هر جلسه حداکثر امتياز نيز در جلسات اکتساب  .ياز بودامت 41حداکثر امتياز  ،یادداری و انتقال

 یعنی مراحل ؛کامل خودتنظيمی ۀچرخ، مرحلهدتنظيم سهگروه خو ،کلیطوربه .(19) بود 91

مراحل آموزش تحت مرحلهظيم دوتنگروه خود؛ اندیشی، عملکرد و خوداندیشی را آموزش دیددور

 ؛را آموزش دیداندیشی مرحلۀ دور ،مرحلهگروه خودتنظيم یک ؛قرار گرفتو عملکرد  یشیانددور

گروه کنترل بدون تمرین در جلسات  ؛دنموجلسات تمرین شرکت  در تنها گروه کنترل با تمرین

ردهای بلحاظ راهبه این دو گروه هيچ نوع آموزشی به که ذکر استبهلازم .تمرین شرکت نکرد

 .(19)نشد  ارائه تنظيمیخود

های راهبردهای خودتنظيمی که در از یادگرفتن دستورالعمل پستنظيم گروه راهبردهای خود

به  ،بر تمرین تکنيک سرویس واليبال اول علاوه ۀدر جلس ،شد آموزش دادهها آموزش به آن ۀجلس

صورت ها بهاین دستورالعمل نيز پرداختند. های راهبردهای خودتنظيمیدستورالعمل یاجرا

های نشانه را که مطابق با تحليل تکليف( مربی کارتوتجزیه ۀابتدا )مرحل ای بود.مرحله

خواست که بر فرایند میها آنها نشان داده و از آموزشی است به آزمودنی ۀهای جلسدستورالعمل
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 ها( آزمودنیخودضبطی ۀدوم )مرحل ۀدر مرحل ها تمرکز کنند.طبق دستورالعمل خود تعيين هدف

 شد:پرسيده می هاآنارزیابی کرده و از  خود مورد چرایی و چگونگی اجرای حرکترا در خود عملکرد

استراتژی یا  .3 اید؟چرا آن ضربه را از دست داده .2 اید؟ای را از دست دادهآیا هيچ ضربه. 1

ارزیابی( سوم )خود ۀدر مرحلدرنهایت،  چيست؟ ،کار بریدبهبعدی  ۀراهبردهایی که باید برای ضرب

الاتی که ؤو به س دادهارزیابی و قضاوت قرار مورد یشرا از دیدگاه خو خود نتایج عملکرد هاآزمودنی

 مورد رضایت آزمودنی از اجرای خود درالات درؤ. این سنددادپاسخ می ،های نشانه آمده بوددر کارت

هدف  ۀهایی که در منطقیا درصد توپو هدف اصابت کرده  ۀبه منطقکه هایی توپدرصد  ارتباط با

  .، بودکنترل کرده بود

مربوط به مراحل تعيين هدف قبل از شروع اولين کوشش تمرینی  ۀهای نشانذکر است کارتبهلازم

بلوک از هر  ، پسضبطیخود ۀهای مربوط به مرحلکارت ،شد. همچنينها داده میبه آزمودنی

خودقضاوتی سوم که خود به دو بخش  ۀمرحل دراما  ؛گردیدمی تکميل تمرینی توسط خود آزمودنی

 ۀنحو ،شدهای تطبيقی( تقسيم میخودواکنشی )استنتاجو ارزیابی و اسنادهای سببی( )خود

ای که از هر دو ضربه پسها آزمودنی ،اسنادهای سببی ۀها متفاوت بود. در مرحلکارت نمودنتکميل

به  ،کرد(یا به تور برخورد میو رفت به خارج از زمين میتوپ دادند )صورت متوالی از دست میبه

 توسطصورت گزینشی به "دید؟آخر را از دست دا ۀکنيد چرا دو ضربشما فکر می" که الؤاین س

 و م)تکنيک خاص، تکنيک عمومی، تمرکز، تلاش، تمرین، ریت نامهیکی از موارد داخل پرسش

در  .(کردمقابل یکی از موارد زیر اعلام میآزمودنی پاسخی را با علامت در) دادندپاسخ می اختلالات(

ای راهبرد یا برنامه"که  شدمیال ؤقبل س ۀمرحل همانندهای انطباقی نيز از آزمودنی استنباط ۀمرحل

موارد داخل طبق  آزمودنی "نياز دارید چيست؟ خود بعد برای اجرای خوب ۀکه شما در مرحل

  .نمودمشخص میرا یکی از موارد را انتخاب کرده و راهبرد خود  ،قبل ۀنامه در مرحلپرسش

 نسبت ،قالب عملکرد پرتاب، خودارزیابیبرای هر سه گروه آزمایشی در آزمون اکتساب در

استفاده در بی موردذکر است که فرایند ارزیابههای انطباقی انجام شد. لازممعلولی و استنباطوعلت

خصوص الات خاص درؤپرسش س :کند که شاملتحليلی را دنبال میارچوب ریزهچ ،پژوهشاین 

 ؛(11) باشدفرایندهای خودتنظيمی و انگيزشی مهم در مراحل اصلی طی یادگيری و اجرا می

سوم  ۀدوم عملکرد و مرحل ۀاول دوراندیشی، مرحل ۀمرحلگروهی که سه مرحله ) ،مثالطوربه

)تمرکز بر روی چهار گام آخر  نمودهابتدا بر روی هدف تمرکز باید  ،کردمیخوداندیشی( را دریافت 

های پرتاببرای  را و یک راهبرد نسبی هکردعملکرد خود را ثبت  ،سپسو شده( دیدهتکنيک آموزش

همان راهبردهای یادگيری این که  کردرا ارزیابی می خوددرنهایت، و  نمودهخود ایجاد  ۀرفتدستاز

صورت یک الگو ارائه ها بهشوندهها را برای آزمونگيرنده این راهبردآزمون خودتنظيم است که قبلا  
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بدون  گروه کنترل وشرکت نمود تمرین در جلسات  تنهاگروه کنترل با تمرین  کهحالیدر ؛داده بود

اکتساب یادداری و های در آزمون تنهاهر دو گروه کنترل  و تمرین در جلسات تمرین شرکت نکرد

 .(11شمارۀ یک( ))جدول  داشتندشرکت انتقال 
 

 پژوهشدياگرام طرح  ا6ادول 

4T 3T 2T *X 1T مرحلهگروه خودتنظيم سه 

4T 3T 2T *X 1T مرحلهگروه خودتنظيم دو 

4T 3T 2T *X 1T مرحلهگروه خودتنظيم یک 

4T 3T 2T X 1T تمرین گروه کنترل با 

4T 3T 2T - 1T گروه کنترل بدون تمرین 

1T 2 ،آزمونپيشT  ،3آزمون اکتسابT 4 ،ادداریآزمون یT  ،آزمون انتقالX عمل کنترل ،*X  عمل آزمایشی 

 

های گرایش مرکزی استفاده شد. شاخص ۀاز آمار توصيفی برای رسم نمودارها، جداول و ارائ

همچنين، د. گردیبررسی  1ویلک ـ با استفاده از آزمون نرماليتی شاپيرونيز ها بودن دادهنرمال

تحليل واریانس  از طریق روش آماریها یافته و بررسی شد 2مون لونآز ۀوسيلها بهسانی واریانسهم

براین، علاوه. قرار گرفت حليلتمورداکتساب، یادداری و انتقال  آزمونمراحل مختلف  درراهه یک

گيری راهه با اندازههای مختلف در مراحل اکتساب از روش تحليل واریانس یکگروه ۀمقایس منظورهب

 هاو برای شناسایی تفاوت بين گروهاستفاده شد  (( )گروه و مراحل اکتساب4*1مکرر در یک طرح )

ذکر است که شایان .رفت کاربه 3آزمون تعقيبی بونفرونی ،های اکتساب، یادداری و انتقالدر آزمون

 داریادر سطح معن 21 ۀنسخ 4اس.اس.پی.اس افزار آمارینرماستفاده از ها با تحليل دادهوتجزیه

 ( صورت گرفت.15/1)
 

 نتایج 
در مراحل  هاآنميانگين امتيازات  دو وشمارۀ جدول در های مختلف ميانگين سن، قد و وزن گروه

  ه است.دگردیارائه در جدول شمارۀ سه مختلف آزمون 

                                                           
1. Shapiro & Wilk Test 

2. Levene 

3. Bonferroni 

. SPSS 
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 هامیانگین و انحراف استاندارد سن، قد و وزن آزمودنی ا8 ادول

 گروه
میانگین و انحراف 

 استاندارد سن

ین و انحراف میانگ

 استاندارد قد

میانگین و انحراف 

 استاندارد وزن

±21 مرحلهگروه خودتنظيم سه 15/1  5/111 ± 74/4  2/51 ± 74/11  

±21 مرحلهگروه خودتنظيم دو 13/1  17/114 ± 21/5  91/55 ± 91/5  

59/21 مرحلهگروه خودتنظيم یک ± 12/1  11/115 ± 19/4  19/55 ± 15/9  

19/21 تمرین گروه کنترل با ± 11/1  29/111 ± 17/4  91/51 ± 31/14  

31/21 گروه کنترل بدون تمرین ± 51/1  17/111 ± 99/4  17/54 ± 51/7  

 

 اکتساب، يادداری و انتقال هایآزمون، آزمونمیانگین و انحراف استاندارد مربوط به پیش ا9ادول 

 
 گروه

 آزمون انتقال آزمون يادداری آزمون اکتساب آزمونپیش

ن
میانگی

 

ف استاندارد
حرا
ان

 

م
ن
یانگی

 

ف استاندارد
حرا
ان

 

ن
میانگی

 

ف استاندارد
حرا
ان

 

ن
میانگی

 

ف استاندارد
حرا
ان

 

4/2 مرحلهگروه خودتنظيم سه  75/1  1/17  91/1  5/31  19/3  7/17  42/2  

93/1 مرحلهگروه خودتنظيم دو  91/2  31/19  74/2  91/31  21/3  19/17  92/1  
59/1 مرحلهگروه خودتنظيم یک  97/1  11 14/3  5/21  49/4  33/12  15/2  

45/1 تمرین کنترل با  23/3  92/7  59/3  19/17  11/5  12 31/2  
93/2 کنترل بدون تمرین  92/2  14/3  44/3  45/9  42/2  13/2  94/1  

 

 دهدمی ( نشانP=0.27تمرینی )های  هآزمون گروراهه در امتيازات پيشواریانس یکنتایج تحليل 

آزمون پنج گروه وجود ندارد و هر پنج گروه در یک  داری بين ميانگين امتيازات پيشاتفاوت معنکه 

های تمرینی قبل از ها در گروهتفاوتی بين سطح مهارت آزمودنی ،واقعدر ؛سطح از مهارت قرار دارند

 (.جدول شمارۀ شش و شکل شمارۀ دو) ارداکتساب وجود ند ۀمرحل

از  زمانی ۀدور شش آموزش راهبردهای مختلف خودتنظيمی بر مراحل اکتساب در ۀبرای مقایس

 آماری تحليل . نتایجاستفاده گردید( 4*1گيری مکرر در یک طرح )عاملی با اندازه تحليل واریانس

مرحله، گروه خودتنظيم مرحله، گروه خودتنظيم دو)گروه خودتنظيم سه برای آزمون تأثير گروه

ر عملکرد مهارت ب جلسه اکتساب( شش) جلسات تمرینو  مرحله و گروه کنترل با تمرین(یک

 (P=0.001) ت تمریناجلساثر اصلی  و (P=0.001)اثر اصلی گروه  که در سرویس واليبال نشان داد

مهارت هر سه  ،نظر از نوع گروهصرف همچنين، (.شمارۀ چهار)جدول  وجود دارد یدارامعن تفاوت

 .شرفت داشتجلسه پي ششطی  ،نده بوداز راهبردهای یادگيری خودتنظيم بهره برد گروهی که
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اثر  بيانگرجلسه نشان داد که  شش مهارت را طی پيشرفت اندکی در نيز گروه کنترل با تمرین

راهبردهای یادگيری  ۀگروهی که از سه مرحل براین،علاوه. باشدمیتمرین در پيشرفت عملکرد 

 پيشرفت بيشتری نسبت به سه گروه آزمایشی دیگر در مراحل اکتساب ،خودتنظيم بهره گرفت

وجود بين چهار گروه  یدارامعن تفاوت ،جلسات تمرین×اثر تعاملی گروه مورددر ،داشت. همچنين

 (.شمارۀ پنج و شکل شمارۀ دو)جدول  (P=0.001)دارد 
 

 در مراحل اکتساب گیری مکررعاملی با اندازه تحلیل واريانسمقادير اثر اصلی گروه در آزمون  ا4 ادول

 آزادی ۀدرا منبع
میانگین 

 ربعاتم
مقدار آماره 
 تحلیل واريانس

 داریامعن
مجذور اتای 
 تفکیکی

 91/1 111/1 39/31 13/1573 5 جلسات تمرین
 91/1 111/1 59/59 71/7114 3 گروه
    44/159 41 خطا

 

 در مراحل اکتساب گیری مکررعاملی با اندازه تحلیل واريانستعاملی در آزمون ات مقادير اثر ا1ادول 

 ارزش منبع
قدار آماره تحلیل م

 واريانس

 ۀدرا ۀفرضی
 آزادی

 ۀخطای درا
 آزادی

 داریامعن
مجذور اتای 
 تفکیکی

 39/1 111/1 99/77 15 49/4 24/1 جلسات تمرین×گروه
 

آموزش راهبردهای مختلف خودتنظيمی بر اکتساب  ۀراهه برای مقایسنتایج تحليل واریانس یک

نيز . نتایج آزمون بونفرونی دهدمیها نشان بين گروهرا ی داراتفاوت معن ،(P=0.001)مهارت سرویس 

پيشرفت  ،نداههای تمرینی که از راهبردهای مختلف خودتنظيمی بهره بردگروه حاکی از آن است که

 (.و شکل شمارۀ دو جدول شمارۀ ششاند )در جلسات تمرین داشتهمعناداری 

آموزش راهبردهای مختلف خودتنظيمی بر  ۀراهه برای مقایسنتایج تحليل واریانس یکهمچنين، 

. نتایج آزمون دهدمیها نشان بين گروه را داریاتفاوت معن ،(P=0.001)مهارت سرویس یادداری 

های تمرینی که از راهبردهای مختلف خودتنظيمی بهره گروه بيانگر آن است که نيز بونفرونی

 (.و شکل شمارۀ دو جدول شمارۀ شش) اندداری داشتهادر جلسات تمرین پيشرفت معن ،نداهبرد

آموزش راهبردهای مختلف خـودتنظيمی بـر  ۀراهه برای مقایسنتایج تحليل واریانس یکبراین، علاوه

. نتـایج آزمـون باشدمیها گروهبين  داریاتفاوت معن دهندۀ، نشان(P=0.001)انتقال مهارت سرویس 

اسـتفاده ی که از راهبردهای مختلف خودتنظيمی های تمرینگروه که استنيز حاکی از آن  بونفرونی

   (.شمارۀ دوشکل  و شمارۀ ششاند )جدول داری داشتهادر جلسات تمرین پيشرفت معن کردند،
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 های خودتنظیمآموزش راهبردهای خودتنظیم در گروه ۀتحلیل واريانس برای مقايس ۀخلاص ا1 ادول

مجموع  منابع تغییرات
 مربعات

 ۀدرا
 آزادی

ین میانگ
 مربعات

مقدار آماره 
تحلیل 
 واريانس

 معناداری
مجذور 
 یاتا

 تفکیکی

 آزمونپيش
 11/9 4 1/32 هابين گروه

 15/1 51 41/312 هادرون گروه 17/1 29/1 32/1
  54 43/334 کل

آزمون 

 اکتساب

 12/414 4 19/1951 هابين گروه
 19/7 51 19/493 هادرون گروه 97/1 111/1 79/49

  54 94/2337 کل

آزمون 

 یادداری

 11/1135 4 43/4141 هابين گروه
 77/12 51 51/147 هادرون گروه 91/1 111/1 17/97

  54 73/4997 کل

آزمون 
 انتقال

 95/524 4 79/2179 هابين گروه
 32/4 51 77/215 هادرون گروه 71/1 111/1 49/121

  54 79/2314 کل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سرويس والیبال ۀضرب مختلف مراحل در تمرينی های مختلفگروه ا8شکل 
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 گیریبحث و نتیجه
آموزش راهبردهای یادگيری خودتنظيم در مراحل مختلف  ۀمقایس ،هدف از پژوهش حاضر

تقال بر مراحل اکتساب، یادداری و ان خوداندیشیعملکرد و دوراندیشی،  احلشامل: مر خودتنظيمی

های تمرینی که از بين گروهآمده حاکی از آن است که دستهنتایج ب مهارت سرویس واليبال بود.

در آزمون اکتساب، یادداری و انتقال تفاوت  های دیگرند با گروهاهراهبردهای خودتنظيمی بهره گرفت

ثری در ؤعامل م ،يمکه راهبردهای یادگيری خودتنظدهد ها نشان میاین یافتهداری وجود دارد. امعن

است. در مراحل اکتساب و آزمون  های حرکتیمهارت یادگيری ،خود ۀنوبپيشرفت عملکرد و به

 ترتيببه ،مرحلهمرحله و دوسه یابيم که در گروه خودتنظيممیها درميانگين ۀاکتساب با مقایس

روه خودتنظيم گ ،همچنين .ردها وجود داگروه ۀبيشترین پيشرفت در عملکرد نسبت به بقي

براساس نتایج، . را کسب نموده استری نسبت به گروه کنترل با تمرین ميانگين بالات ایمرحلهیک

مقایسه با گروه در و هجلسه اکتساب دارای پيشرفت اندکی بود ششطی  گروه کنترل با تمرین

 ن موضوع نشانایباشد که میعملکردی تفاوت دارای آزمون مراحل مختلف کنترل بدون تمرین در 

هبردهای تمرینی استفاده ران نسبت به گروه کنترل بدون تمرین از گروه کنترل با تمری دهدمی

به لحاظ مراحل  مند از راهبردهای متفاوتهای بهرهنسبت به گروهاین راهبردها ثير أت ؛ اماکرده است

کلری و زیمرمن  هاییافته نتایج بااین  باشد.میبسيار کمتر  بر بهبود عملکرد افراد تنظيمیخود

(، 2111باتاچاریا و همکاران ) ،(1397(، فارسی و همکاران )1372رهاوی و همکاران ) (،2111)

( 2113و زیمرمن ) 2دیبندیتوو  (2115) 1و ميلر (، لائو و کيتسانتاس2111آگوستيانی و همکاران )

آموزش راهبردهای  بيانگر این موضوع است که دیگر،عبارتبه ؛(13،11،11،2-11) همخوانی دارد

 ۀنظری راستا باتوان همرا می پژوهشهای یافته ،واقعدر. باشدمیثر ؤبر عملکرد ورزشی م خودتنظيم

های راهبردهای خودتنظيمی سرویس ،مرحلهچندهای . افراد گروه(19،11،11) زیمرمن تبيين کرد

که )دانستند حرکت دست( می ۀخود را حاکی از تکنيک اشتباه خود )مانند نداشتن ادام ۀرفتدستاز

 ،مقابلدر (؛های بعدی تنظيم کنندفرایند روش سرویس ضعيف خود را برای سرویسباید 

های کل به فاکتورخود را در ۀرفتدستاز هایطور معمول سرویسهای دیگر بهکنندگان گروهشرکت

فرایندهای  ؛ تنهاتمرینات انفرادی ،ترتيب. بدیندادندنکردن نسبت مانند تمرکز و تمرین غيرتکنيکی

ها هنگام تمرین کافی کردن فرایند خودبازتابی آنثرؤدوراندیشی )تعيين هدف( شاید برای م ۀمرحل

( 1799تود ) نتایج پژوهشاکتساب و آزمون اکتساب با  ۀهای پژوهش در مرحلیافته .(11) نباشد

تفاوت  ،ی مهارت گرفتن توپنشان داد که در اجرا پژوهش نتایج حاصل از این ،زیرا ؛تناقض استدر

                                                           
1. Lau , Kitsantas & Miller 

2. Dibenedetto 



 617                                                                     ... مقايسه آموزش راهبردهای يادگیری خودتنظیم 

توان دشواری تکليف و دليل این تناقض را می. (24) ردمبتدی وجود دابين افراد مبتدی و غير اندکی

  گيری عنوان کرد.تفاوت نوع ابزار اندازه

 ترتيببه مرحلهمرحله و دوگروه خودتنظيم سه که حاضر در آزمون یادداری نشان داد ژوهشپنتایج 

 ،مرحلـهدر گروه خـودتنظيم یـک و اندداشتهها گروه ۀدر عملکرد نسبت به بقي را بيشترین پيشرفت

 هـای مختلـفهـا در گـروهميانگين بالاتری نسبت به گروه کنترل با تمرین مشاهده شد. ایـن یافتـه

 ،(1397فارســی و همکــاران ) ،(1372رهــاوی و همکــاران )تمرینــی در مراحــل مختلــف بــا نتــایج 

دیبنـدیتو و زیمـرمن  و (2113(، زیمـرمن )2115) همکـارانلائو و  (،2111آگوستيانی و همکاران )

توان بيان کـرد کـه مذکور می مطالعاتنتایج  با توجه به .(19-2،11،14)باشد خوان میهم (2113)

 افـراد های حرکتـییادگيری مهارتبهبود در به با افزایش آگاهی فرد آموزش راهبردهای خودتنظيم 

گيـری مـرتبط انـدازه احـلمر ،(2113دیبنـدیتو و زیمـرمن )براسـاس نتـایج و نظـر . شودمیمنجر 

ای برای هدایت مداخلات آموزشـی اختی بالقوهارزش شن ،تحليلی راهبردهای یادگيری خودتنظيمزیر

. (19،11،11) زیمرمن تبيين کرد ۀاساس نظریتوان بررا می پژوهشهای یافته ،براینعلاوه. (11) دارد

بـر  خـود ای بـرای اجـرای سـرویسمرحلـههـای خـودتنظيمی چنـدگـروه ،زیمرمن ۀاساس نظریبر

کـه  نداهتمرین تمرکز داشـت ۀهای اشتباه سرویس خود و تنظيم این اشتباهات در حين جلستکنيک

  .(11) رفته استدستهای ازها در سرویسهای انطباقی آناین مربوط به استنتاج

های مختلف های یادگيری خودتنظيم در بين گروهآموزش راهبرد ۀحاضر مقایس پژوهشهدف دیگر 

نتایج آزمون انتقال نشان داد که بين ارت سرویس واليبال در آزمون انتقال بود. خودتنظيمی بر مه

کنترل بدون تمرین(  و مرحله، کنترل با تمرینمرحله، سهمرحله، دوهای مختلف تمرینی )یکگروه

یابيم که در گروه میها درميانگين ۀدر مهارت سرویس واليبال تفاوت معناداری وجود دارد. با مقایس

وجود ها گروه سایربيشترین پيشرفت در عملکرد نسبت به ترتيب بهمرحله مرحله و دوودتنظيم سهخ

مرحله ميانگين بالاتری نسبت به گروه کنترل با تمرین مشاهده و در گروه خودتنظيم یک دارد

 (1372) رهاوی و همکاران پژوهشمختلف تمرینی با نتایج  ها و مراحلها در گروه. این یافتهشودمی

مذکور  مطالعات. (11،2) برخوردار است مطلوبی همخوانیاز  (1397فارسی و همکاران ) و

 ۀهای پایمهارتجمله  ی ازهای ورزشنظيم را بر اجرا و یادگيری مهارتراهبردهای یادگيری خودت

 همکارانلائو و های نتایج با یافتهاین  ،دیگرسویند. ازاهثر دانستؤمروی ميز  تنيس و بسکتبال

بشارت و  و( 2112کاظمی و همکاران )(، 2113(، دیبندیتو و زیمرمن )2113(، زیمرمن )2115)

لائو و کيتسانتاس  وهشپژ اساس نتایجبر. (29-15،19،17) باشدمی خوانهم (1373همکاران )

افرادی  ،نمودندزیمرمن استفاده  خودتنظيمی اجتماعی ـ شناختی مدل ۀینظر از در آن ( که2115)

در  با راهبرد متوسط و کم ترتيب از افرادبه ،گيرندبيشتری بهره می از راهبردهای خودتنظيمی که
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طور توانند بهکنند که ورزشکاران مییيد میأها ت. این یافته(15) گيرندمی یادگيری عملکرد پيشی

که انجام  یمورد خطاهای مشخصآگاهی و تفکر بيشتر در ۀوسيلهای حرکتی خود را بهثری مهارتؤم

 .(19) و یاد بگيرند نموده اصلاح ،اندداده

 ميزان .ثر در افزایش عملکرد استؤراهی م ،نشان داد که راهبردهای فراشناختنتایج  ،براینعلاوه

 ؛این راهبردها بستگی دارد ۀها درباربه دانش آن تنهاراهبردهای خودتنظيمی نهفراگيران از  ۀاستفاد

گيری فراشناختی و پيامدهای یادگيری در محيط آموزشی نيز مرتبط بلکه به فرایندهای تصميم

، (2112ستانی و همکاران ) ،(2119تئودوسيو و همکاران ) هاییافتهبا  نتایجاین . (9) باشدمی

. (29،21،19،12) دارد یانومخه (1373رحمانيان و واعظ موسوی ) و (2112کاظمی و همکاران )

متوالی هستند که فرد برای  ییندهایاهای فراشناختی، فر( معتقد است که راهبرد1392آذری )نياز

دهد. های شناختی و کسب اطمينان از تحقق اهداف شناختی مورد استفاده قرار میکنترل فعاليت

زی و نظارت بر ریکنند و مشتمل بر برنامهیندها به تنظيم و بازبينی یادگيری کمک میااین فر

اهبردهای در مقایسۀ رنيز فلاول . (1) باشندمیها آن فعاليت ههای شناختی و بررسی بازدفعاليت

راهبردهای شناختی برای دستيابی به یک هدف ": عنوان کرده است کهشناختی و فراشناختی 

مورداستفاده قرار اما راهبردهای فراشناختی برای اطمينان از تحقق هدف  ؛روندکار میبه خاص

دارای  حاضر پژوهش .(4) "باشدمیفراشناختی  ۀکنندمعيار تعيين ،این موضوع گيرند ومی

شرایط روحی و روانی  وکنندگان شرکت ۀسطح علاق ،های فردیتفاوت :شاملهایی محدودیت

شود می پيشنهاد ،بنابراین (؛بود گذاراثرحين تمرین مهارت کيفيت اجرای بر که بود ) هاآزمودنی

 ای آن توجهچرخه و مراحل موزش راهبردهای خودتنظيمیمربيان در آموزش مهارت به آمعلمان و 

چينی، به نقش مهم هدف و جلسات اکتساب آموزش فرایند در دیگر،تعباربه ؛داشته باشند

تا فراگيران  ای داشته باشندهای آن توجه ویژهارزیابی و مقياس، خودنظارتی()خود خودضبطی

 .گيرند قرار راهبردهای فراشناختی یادگيری ۀمعرض کل چرخدر

 یمهـارت بـراو فراینـد اکتسـاب آمـوزش امـر در  توانـدهای پـژوهش حاضـر مییافتـه: ام مقالهپی

ــاهميــت از مربيــان ورزشــی  معلمــان و ــه افــراد درگيــر در رو،ازایــن ؛ســزایی برخــوردار باشــدهب  ب

ــادگيری خــودتنظيم در شــودمــی توصــيههــای حرکتــی آمــوزش مهــارت جهــت از راهبردهــای ی

 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 self-

regulation 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 self-

regulation 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.  

 

Keywords: Acquisition, Retention, Self-Regulation Strategies, Transfer, Volleyball 

Service 
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