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 به نام خالق توانا

 یمهارت حرکت

 

 :یمفهوم مهارت حرکت

 ...پارچه دنیبر-یراندازیت     :فیبه عنوان تکل  -1 

بلند ،  انویپ نواختن :مثل یهدف خاص است، داللت دارد. مهارت حرکت یکه دارا یفیبر تکل مهارت           

 در مهارت حرکتی: .رفتن راه، کردن وزنه

 وجود دارد یابیدست یهدف برا کی. 

 در نظر گرفت یتوان به عنوان مهارت حرکت یبازتاب ها را نم نیبنابرا :شوند یاجرا م یاراد. 

 اندام دارد ایبه حرکات بدن  ازین فیبه هدف تکل یابیدست یبرا. 

 هستند. یریادگیشخص به هدف مورد نظر مستلزم  زیآم تیموفق یابیدست یمهارت ها برا نیا 

 

 ر:     فرد ماهیمجر یها یژگیبه عنوان و -2

 بر این اساس گاتری مهارت را این گونه تعریف می کند:

 «.یزمان و انرژ ای یو صرف حداقل انرژ نهیشیب نانیبا اطم یینها جهینت جادیا ییتوانا » 

 عناصر مهم این تعریف: 

 به هدف لیاز ن نهیشیب نانیاطم 

 یانرژ نهیحداقل هز 

 حداقل زمان حرکت 
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 ییتوانا

نسبتاً خودکار  یندهایفرا قیاز طر ایشده و  فیتعر یکیاست که به طور ژنت یداریصفت نسبتاً پا ای یژگیو کی

 کنند. ینم رییتجربه تغ ای نیدر اثر تمر یو به آسان ابندی یرشد م ،یدگیدر نمو و بال

 با مهارت: ییتفاوت توانا

 

 مهارت                              توانایی                                              

 با تمرین صفات موروثی                                           پیشرفت 

 با تمرین ثابت و پا بر جا                                          تغییر 

 کم                                                 تعداد زیاد تعداد 

  های متفاوت  اجرای مهارت های گوناگون               وابسته به زیرمجموعهزیربنای                                

 توانایی                                                                             

 

 

 مهارت ها یطبقه بند یروش ها

 یتک بعد یطبقه بند یروش ها -1

 یبعد دو یطبقه بند روش -2

 

 مزیت طبقه بندی مهارت ها:

 یحرکت یمهارت ها یریادگیاجرا و  یچگونگ یدرباره  یاصول ایها  میتعم لیتشک یبرا یاساس مناسب 

 .کند یفراهم م

 کند یمهارت ها کمک م یریادگیدر مورد اجرا و  ییها هینظر یها به ارائه و توسعه  میتعم نیا. 

 کند. یو درمانگران کمک م انیخطوط راهنما به مرب نییتع به 
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 یتک بعد یطبقه بند یروش ها

مهارت  یها یژگیو هیمهارت شب یها یژگیو نکهیا یرا بر مبنا یحرکت یمهارت ها یطبقه بند میتوان یما م

 .کند یم یمشترک طبقه بند یژگیو کی، مهارت ها را بر اساس  کردیرو نیتر جیرا .می، انجام دهاست گرید

طبقات دو  یرا به جا وستاریپ کی یشود که دو انتها یم میمشترک هر روش به دو طبقه تقس یها یژگیو

 .دهد یم لیتشک یبخش

مهارت  یها یژگیکند که به و یفراهم م یمهارت را از لحاظ طبقه ا یامکان طبقه بند یوستاریپ کردیرو نیا

 تر است. هیشب

 

 :یحرکت فیبارز تکل یها یژگیو نیینگر: تع فیتکل دگاهید

 درشتمهارت های  – فیظر ی: مهارت هاازیمورد ن هیاول یاندازه دستگاه عضالن 

 مداوم -یا رهیزنج -مجزا ی: مهارت ها)شروع و پایان عمل( فیتکل یسازمانده 

 یحرکت مهارت های -یشناخت ی: مهارت هایو حرکت یعناصر شناخت ینسب تیاهم 

 هبست مهارت های –باز  ی: مهارت ها(طی)ثبات مح طیبودن مح ینیب شیسطح قابل پ 

 

 : ازیمورد ن هیاول یاندازه دستگاه عضالن -1

کردن مهارت ها از  زیمتما قیاز طر محققان. کند یم فیرا توص یاز مهارت حرکت یاست که طبقه ا ییا یژگیو

دو طبقه مهارت، معروف به مهارت  یبنا کرده اند که دارا یحرکت یمهارت ها یطبقه بند یبرا یروش قیطر نیا

 .هستند فیدرشت و ظر یحرکت یها

 

 است ازیبزرگ ن یدستگاه عضالن کیدرشت، به استفاده از  یحرکت یبه اهداف مهارتها یابیدست یبرا. 

 طلبند. یرا م یدقت حرکت کمتر ف،یظر یحرکت یدرشت نسبت به مهارت ها یحرکت یها مهارت 
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 درشت مهارت های.......................... …………..…………………فیظرمهارت های 

 راه رفتن                    چک                                                        کیکردن  امضا

 کردن یل یل                                               لباس                        یدکمه  بستن

 دنیپر                       کلمه                                                    کیکردن  پیتا

 ضربه زدن به توپ گلف بال، سیتوپ ب پرتاب:  فیشامل عضالت درشت و ظروسط پیوستار  

 

 شروع و پایان عمل: -2

 .است یحرکت یمهارت ها یطبقه بند یبرا یگریروش د

 باشد صیقابل تشخ انیشروع و پا یکه مستلزم نقطه  ی: مهارتمجرد یحرکت مهارت. 

 بدون آغاز و ) دلخواه هستند انیشروع و پا ینقطه  ی: داراوستهیپ ایمداوم  یحرکت یها مهارت

 .هستند یمشخص( و معموال شامل حرکات تکرار انیپا

 نیدارد و ب ازیاز حرکات مجزا ن یا رهیزنج ایمجموعه  کی: به یا رهیزنج یحرکت یها مهارت 

 و مجرد قرار دارند. وستهیپ یمهارت ها

 

 مداوم …..................................……یا رهزنجی …..…......................……مجرد          

 

 شنا کردن                                     خیچکش زدن به م              پرتاب دارت                       

 خی یرو تیاسک                               کیمناستیحرکات ژ           گرفتن توپ                         
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 :یو حرکت یعناصر شناخت ینسب تیاهم -3

ها و  یریگ میدارد تا به تصم یحرکت بستگ حیصح تیفیبه ک ،یحرکت یدر مهارت ها تیموفق یعامل اصل

 .یادراک ذهن

 یها و اتخاذ راهکارها یریگ میدارد و تصم یکمتر تیحرکت اهم عتیطب ،یشناخت یکه در مهارت ها یحال در

 دارد. یشتریب تیحرکت اهم یمناسب برا

 

 یشناخت ی.......... مهارت ها................................................................................................. یحرکت یمهارت ها

 

         و یریگ میحداکثر تصم             و          یریگ میتصم یمقدار                   و              یریگ میتصم حداقل

 یحداقل کنترل حرکت                       یکنترل حرکت یمقدار                                یکنترل حرکت حداکثر

 

 

 شطرنج یباز         توپ پخش کن                                                    ارتفاع                      پرش

 یگریمرب                                          یرانندگ                                                  یبردار وزنه

 

 (:طی)ثبات مح طیبودن مح ینیب شیسطح قابل پ -4

 

 .است طیبودن مح ینیب شیو قابل پ یداریمالک سطح پا

 اجرا شود ینیب شیقابل پ ریو غ ریمتغ یطیاست که در مح یباز مهارت مهارت. 

 شود. یاجرا م ینیب شیکامالً ثابت و قابل پ یطیمهارت بسته در مح 
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 ............................................ مهارت بسته......................................................................................................مهارت باز 

 ینیب شیقابل پ طیمح                       ینیب شینسبتاً قابل پ طیمح               ینیب شیقابل پ ریغ طیمح

 

 کیمناستیژ                                                یرانندگ                                                                   فوتبال

 کردن پیتا                                           ابانیعبور از خ                                                                یکشت

 

 لیجنتا یدو بعد یطبقه بندروش طبقه بندی دو بعدی: 

در مورد  یریگ میهنگام تصم دیمتخصص با کیرا که  ییاز مهارت ها یاریبس یدگیچیپ ،یبعد کی یطبقه بند

 ییتوانا یابیارز :یطبقه بند نیاز ا لیجنتا هدف .شود یشامل نم ردیدر نظر بگ نیتمر ایبرنامه روزانه آموزش 

 است. یمناسب عمل تیفعال انتخابو هم چنین  یحرکت یها تیها و محدود

 :لیجنتا یدو بعد یطبقه بند اساس

 کند یکه شخص مهارت را در آن اجرا م یطیمح طیشرا ای بافت. 

 کند یم فیعمل که مهارت را توص نقش. 

 :یطیو بافت مح طیشرا

کنند مثل  یحرکت را کنترل م اتیاست که خصوص یطیاز بافت مح ییها یژگیو کننده: میتنظ طیشرا -1

 .اندازه و شکل و وزن توپ در عمل ضربه زدن  ای میرو یآن راه م یکه رو یسطح

اجرا ثابت است  یکننده در ط میتنظ طیاست که شرا نیا یحرکت یمهارت ها کیتفک یمهم برا زیوجه تما کی

 .در حرکت ای

 گرید یمهارت به اجرا یاجرا کیاجرا، از  یکننده ط میتنظ طیمفهوم که شرا نی: به ایکوشش نیب رییتغ -2

 .متفاوت باشد ای کسانیممکن است 

 :نقش عمل

 لیمهارت ها از قب یبعض نه؟ ایبدن است  ییمستلزم جابجا نیمهارت مع کی یاجرا ای: آبدن تیموقع -1

 و برخی دیگر مستلزم حرکتند. دارد ازیو ثبات بدن ن یو کمان به استوار ریبا ت یراندازیت ستادن،یا
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 یاز مهارت ها یبعض نه؟ ایاست  یش کی یدستکار ریمستلزم درگ نیمهارت مع کی یاجرا ایآ :یدستکار -2

 .میحفظ کن ای میده رییرا تغ گرید یشخص ای لهیمثل توپ، وس ییا یش تیاست که ما وضع نیمستلزم ا یحرکت

 های حرکتی از نظر جنتایل جدول طبقه بندی مهارت

 انتقال بدن: بله

 دستکاری شی: بله

 انتقال بدن: بله

 دستکاری شی: خیر

 انتقال بدن: خیر

 دستکاری شی: بله

 خیر انتقال بدن:

 دستکاری شی: خیر

 عمل نقش                

 بافت محیطی

 ثابت شرایط تنظیم کننده:

 بدون تغییر بین کوششی

 با انتقال بدن

 دستکاری شیبا 

4 

 ثابت شرایط تنظیم کننده:

 بدون تغییر بین کوششی

 با انتقال بدن

 بدون دستکاری شی

3 

 ثابت شرایط تنظیم کننده:

 بدون تغییر بین کوششی

 بدون انتقال بدن

 با دستکاری شی

2 

 ثابت شرایط تنظیم کننده:

 بدون تغییر بین کوششی

 بدون انتقال بدن

 بدون دستکاری شی

1 

 تنظیم کننده:شرایط 

 ثابت

 کوششی: تغییر بین

 خیر

 ثابت شرایط تنظیم کننده:

 با تغییر بین کوششی

 با انتقال بدن

 با دستکاری شی

8 

 ثابت شرایط تنظیم کننده:

 با تغییر بین کوششی

 باانتقال بدن

 بدون دستکاری شی

7 

 ثابت شرایط تنظیم کننده:

 تغییر بین کوششی با

 بدون انتقال بدن

 شی با دستکاری

6 

 ثابت شرایط تنظیم کننده:

 با تغییر بین کوششی

 بدون انتقال بدن

 بدون دستکاری شی

5 

 شرایط تنظیم کننده:

 ثابت

 کوششی: تغییر بین

 بله

 شرایط تنظیم کننده:

 متحرک

 بدون تغییر بین کوششی

 با انتقال بدن

 با دستکاری شی

12 

 شرایط تنظیم کننده:

 متحرک

 بدون تغییر بین کوششی

 انتقال بدنبا 

 بدون دستکاری شی

11 

 شرایط تنظیم کننده:

 متحرک

 تغییر بین کوششی بدون

 بدون انتقال بدن

 با دستکاری شی

10 

 شرایط تنظیم کننده:

 متحرک

 بدون تغییر بین کوششی

 بدون انتقال بدن

 بدون دستکاری شی

9 

 شرایط تنظیم کننده:

 متحرک

 کوششی: تغییر بین

 خیر

 شرایط تنظیم کننده:

 متحرک

 با تغییر بین کوششی

 با انتقال بدن

 با دستکاری شی

16 

 شرایط تنظیم کننده:

 متحرک

 با تغییر بین کوششی

 با انتقال بدن

 بدون دستکاری شی

15 

 شرایط تنظیم کننده:

 متحرک

 با تغییر بین کوششی

 بدون انتقال بدن

 با دستکاری شی

14 

 شرایط تنظیم کننده:

 متحرک

 با تغییر بین کوششی

 بدون انتقال بدن

 بدون دستکاری شی

13 

 شرایط تنظیم کننده:

 متحرک

 کوششی: تغییر بین

 بله
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 یادگیری حرکتی:

بلکه نشان دهندة  ستین یریادگیخود،  یبهبود عملکرد به خود شود؛یبه صورت مداوم انجام م باًیتقر یریادگی

 .است یریادگیوقوع 

 تعریف:

در  دارینسبتاً پا راتییتجربه است که به تغ ای نیهمراه با تمر یندهایاز فرآ ای مجموعه «یحرکت یریادگی» 

 .شودیماهرانه منجر م یاجرا تیقابل

 ویژگی های یادگیری:

 شودیم یو تجربه ناش نیاز تمر یریادگی،  

 ستیقابل مشاده ن ماًیمستق یریادگی، 

 شودیاستنتاج م)اجرا( عملکرد  راتییاز تغ ،یریادگیاز  یناش راتییتغ،  

 است یمرکز یاز پردازش ها در دستگاه عصب ای شامل مجموعه یریادگی، 

 آورد یم دیماهرانه را پد یاجرا تیقابل یریادگی، 

 نیستند یموقت دارند،ینسبتاً پا یریادگیاز  یناش راتییتغ. 

 

نسبت  یریادگیدر سطح اجرا به  رییتغ نکهیا یاست. برا یریادگیدر مهارت نشان دهنده  دارینسبتاً پا راتییتغ

 .باشد دارینسبتاً پا دیداده شود، با

 

 

 مراحل یادگیری

 :مراحل یادگیری از دیدگاه فیتزو پوسنر

  یمرحلة شناخت -1

 تثبیت ای یمرحله تداع -2

 یمرحله خودکار -3
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 مرحله شناختی:( 1

 .بکنم دیسئوال است که چه کار با نیدهد پاسخ به ا یرا انجام م یفیبار تکل نیاول یکه برا یفرد یمشکل اصل

به  ازیرا انتخاب کند، ن یمناسب یاستراتژ ،یورزش طیانجام حرکت در مح یبتواند برا رندهیادگیکه  نیا یبرا

 . دارد یادیز اریبس یشناخت تیفعال

 مرحله،   نیدر ا 

 شوند ینامناسب حذف م یها یخوب، حفظ شده و استراتژ یها یاستراتژ. 

 است یریادگیمراحل  ریاز سا شتریو ب ادیز اریبس شرفتیپ. 

 حل مشکل  یکند  برا یم یباشد که فرد سع نیآن ا لیدل دیناهمسان است و شا اریاجرا معموالً بس

 را امتحان کند.  یادیز یخود، راه ها

 است .  دیمف اریبس ینیتمر یها کیتکن ریالگوها، بازخورد افزوده و سا ،یاز دستورالعمل ده استفاده 

 ًیدارند و اکثر دستاوردها شناختی – یکالم تیمرحله، ماه نیاجرا در ا یها شرفتیپ شتریب احتماال 

 .یحرکت یاست تا کسب الگوها« بکنم دیچه کار با»مرحله تحت  همان جمله  نیا

  ( ا1971آدامز )دینام “حرکتی – یمرحله کالم”مرحله را  نی. 

 

 تداعی:مرحله تثبیت یا ( 2

کرده و  نییتع فیتکل یاجرا یراه را برا نیشود که فرد مؤثرتر یشروع م یزمان یحرکت  یریادگیمرحله  نیدوم

 .کند یمورد نظر، شروع به اصالحات محسوس م فیتکل یاجرا یدر مورد چگونگ

 مرحله،  نیا در

 است یدر اجرا کندتر از مرحله قبل شرفتیپ.  

 همسان تر هستند. زین حرکات 

 مؤثرتر و  یبتواند برا رندهیادگیکه  یبه طور انجامد،یبه طول ب یادیتواند مدت زمان ز یمرحله م نیا

 کسب شده خود اعمال کند. یرا در الگو راتییتغ جیکارآمدتر شدن حرکت خود، بتدر

 روند، به  یم نیاز ب یادیتا حدود ز فیتکل یکالم یمرحله، جنبه ها نیباورند که در ا نیبر ا یاریبس

 مختلف حرکت. یالگوها جادیخاص است، تا ا یالگو کیانجام  یچگونگ فرد بر یکه تمرکز اصل یطور

 آدامز است. یمرحله و مرحله بعد، معادل مرحله حرکت نیا 
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 ( مرحله خودکاری:3

 یکه م یمعن نیبد. گردد یم یوارد مرحله خودکار رندهیادگیفرد  ن،یچندسال ( تمر یحت ایپس از چند ماه ) 

مهارت  کیمورد انجام  در. همزمان انجام دهد یها تیفعال ریتداخل با سا جادیمورد نظر را بدون ا فیتواند تکل

تواند همزمان  یکه م ییانویوجود دارد. از جمله، نوازنده پ یادیز یقیتحق یمثال ها ه،یثانو فیتکل کیدر حضور 

 .بنوازد انوینگاه کند و پ تیبه جمع

 :که شامل شود،یم یوارد مرحلة خودکار ادیز نیپس از تمر رندهیفراگ

 به توجه ندارد یازیاست و ن یرارادیغ اعمال،  

 ابد،ی یم شیافزا یطیمح یالگوها یدر تحلیل حس خودکاری  

 دهد یم یشناخت یها تیفعال تر یعال یاجرا یبرا یشتریب یتوجه به فرد آزاد ازبهین کاهش، 

 رود یم نیدربارة اعمال عضالت از ب یخودگفتار عمل،  

 ندبی یکند، اجرا لطمه م لیو تحل هیخود را تجز یشخص ماهر اجرا اگر، 

 شودیاجرا آهسته م شرفتیپ. 

 

 یریادگیعملکرد و اجراکننده برطبق مراحل  راتییتغ

 شرفتیپ زانیدر م راتییتغ (1

 حرکت یدر هماهنگ راتییتغ (2

 هماهنگ مرجع یالگو کیدر اصالح  راتییتغ (3

 مهارت یاجرا یدر عضالت بکار گرفته شده برا راتییتغ (4

 یمصرف یدر انرژ راتییتغ (5

 مهارت کینماتیبه اهداف ک یابیدر دست رییتغ (6

 یینایب یدر توجه انتخاب رییتغ (7

 مهارت کی یهنگام اجرا ار،یدر توجه هوش رییتغ (8

 و اصالح خطا ییشناسا تیدر قابل رییتغ (9

 تغییر در فعالیت مغز  (10

 

 



11 
 

 تغییرات در میزان پیشرفت: ( 1

 شرفتیپ نیشود، پس از ا یمشخص م ادیز شرفتیبا پ هیاول نی(: تمر1926 ی)اسنود نیتمر یقانون توانطبق 

به نوع  شرفتیپ زانیدر م راتییتغ قیشود. مدت دق یبا نرخ کمتر م یشرفتیباعث پ شتریب نیتمر هیاول عیسر

 دارد. یمهارت بستگ

 

 هماهنگی حرکت:( تغییرات در 2

 یم شیدر پ یکنترل درجات آزاد یمفاصل برا یحرکت نگه داشتن برخ یرا با ب ییراهبرد ابتدا یافراد نوع

 شود. یباز م جیشده بتدر تیقفل عضو تثب نی( که با ادامه تمریدرجه آزاد تیتثب) رندیگ

 

 ( تغییرات در اصالح یک الگوی هماهنگ حرکت:3

 ی. الزم است الگومیکن یآغاز م یقبل یمهارت ها یها یژگیرا با استفاده از و دیجد  یمهارت ها نیتمر

 شود. ضیتعو یشده قبل تیتثب یهماهنگ

 

 عضالت به کار گرفته شده در مهارت ها:( تغییرات در 4

 ابدی یدر حرکت کاهش م ریتعداد عضالت درگ ن،یبا ادامه تمر 

 شود. یانقباضات عضالت مناسب تر م یزمان بند 

 

 :یمصرف یدر انرژ راتییتغ (5

تر شدن حرکات،  یکند: با اقتصاد یم رییتغ نیتمر جهیحرکت در نت یاجرا یمورد استفاده برا یمقدار انرژ

 (.یکیو مکان یکیولوژیزیف ی)انرژ شود یکمتر م یانرژ نهیهز

 

 

 



12 
 

 :مهارت کینماتیبه اهداف ک یابیدر دست رییتغ( 6

های فضایی و زمانی مهارت است. اهداف کینماتیک در یک زمان به دست منظور از اهداف کینماتیک، جنبه 

نمی آیند بلکه فرد این اهداف را در زمان های مختلف تمرین و با توان مشخصی به دست می آورد. جابجایی 

اولین هدف کینماتیکی است که فرد به آن دست می یابد. این امر نشان می دهد ابتدا ویژگی های فضایی 

 ه دست می آید. دومین هدف، سرعت و سومین هدفی که به دست می آید شتاب است.مهارت ب

 

 :یینایب یدر توجه انتخاب رییتغ (7

 .شود یاجرا متمرکز م تیهدا یو مهم برا یطیمربوط مح یبه نشانه ها یینایتوجه ب ن،یبا تمر

 

 :مهارت کی یهنگام اجرا ار،یدر توجه هوش رییتغ( 8

 شود. یکه مهارت به طور خودکار اجرا م ییکاسته شده تا جا ارانهیاز مقدار توجه هوش ن،یبا ادامه تمر

 

 :و اصالح خطا ییشناسا تیدر قابل رییتغ( 9

اجرا و اگر  نیآورد؛ اگر اجرا آهسته باشد، در ح یو اصالح خطا را به دست م ییشناسا ییتوانا ن،یبا ادامه تمر

 .دیتواند خطا را اصالح نما یباشد پس از اجرا م عیسر

 : مغز تیدر فعال رییتغ( 10

 .ستندیفعال ن یریادگی یفعالند، در مراحل بعد یریادگیاز مغز که در طول مرحله اول  یمناطق شهیهم

  :ردیگ یشکل م یقشر ریز - یقشر یمدار مجزا 2مغز از  مناطق

 قشری - تاالموس – یقاعده ا یعقده ها - یحلقه قشر -1

 قشری –تاالموس  –ای مخچه – یحلقه قشر -2

 

 گرفته شده، حلقه اول. ادیخوب  یدر مهارت ها یاست ول ریدرگ شتریحلقه دوم ب یریادگی لیاوا
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 یریادگی یبرا زشیانگ

 نیشدن فرد در تمر ریدرگ ینکات برا نیاز مهم تر یکیاست،  نیتمر ،یریگدایدر  رگذاریعامل تاث نیموثرتر

 ختهیبرانگ دیفرد با یریادگیحداکثر  یو برا یحرکت فیتکل کی یریادگی یبرا یبه عبارت .باشد یفرد م زشیانگ

 بر .رسد یبه حداقل م فیتکل یریادگیبداند،  تیاهم یو ب یمعن یب زیچ کیعنوان ه را ب فیتکل ریفراگ اگر .شود

حاصل  یریادگی نیننموده و بنابرا نیبوده ممکن است که فرد تمر نییفرد پا یختگیاگر انگ نیاساس قانون تمر

 نخواهد شد.

 

 :روش های ایجاد انگیزش

 (فیتکل تیمعرفی مهارت )جلوه دادن اهم 

 گزینی هدف 

 

در فرد  یها از نظر فرهنگ زشیانگ نیا اغلب .دیدرک نما یریادگی یبرا یبه عنوان مورد مهم دیرا با فیتکل ریفراگ

 تیمهارت اهم کی یریادگیاز موارد نشان دادن ارزش  یاریبس در .مشخص( یها تیبر فعال دی)تاک شود یم جادیا

 دارد. زشیانگ جادیدر ا یادیز

به طور گسترده  کیتکن نیا .ابدیکرده است، دست  میتنظ نیکه قبل از آغاز تمر یکند به اهداف یم یسع ریفراگ

هدف در تمام  نیو پرکاربردتر نیجذاب تر احتماال .به کار گرفته شده است زیدر ورزش ن "رایو اخ یدر روانشناس

 ،«یممکن، انجام ده یکن تا جا یسع» رینظ ییها قیباشد. تشو "شکل نیانجام دادن به بهتر"روزانه،  یتهایفعال

 .نوع اهداف هستند نیاز ا یینمونه ها« انجام بده %100آن را به طور »، «ارائه بده یتوان یکه م یکار نیبهتر»

موثر  گر،یهمانند اهداف د "شکل نیانجام دادن به بهتر"رینظ یمعتقدند که اهداف نیاز محقق یچند برخ هر

 .ستندین

 انواع اهداف:

 است. افراد  گرانیبا د سهیمقا یبرا یاریهدف توجه دارند که مع امدیافراد به پ یگاه: یامدیپ یهدف ها

 .هدف دارند نیبر ا یکنترل کم

 دارند هیتک یو نیشیفرد با توجه به عملکرد پ شرفتیهستند که بر پ ییها هدف: ییاجرا یها هدف. 

 کنند. یم دیمهارت تاک یمخصوص اجرا یژگیکه بر و ییها هدف: یندیفرا یها هدف 
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 :یراندازیبه عنوان مثال در ت

 منطقه یراندازی: اول شدن در مسابقه تیامدیپ یها هدف 

 70% به  60کسب نمره از  شرفتی: پییاجرا یها هدف% 

 بازدم آرام قبل از فشار ماشهیندیفرا یها هدف : 

 

 فنون ارائه مهارت

هدف از فنون مهارت  .هدف اصلی یادگیرنده در اولین مرحله یادگیری کسب یک ایده کلی از حرکت می باشد

 فراهم آوردن انواع کمک برای یادگیرنده ها به منظور دستیابی به این هدف است

 :دسته طبقه بندی کرد 3روش ها را می توان در  این

 دستورالعمل های آموزشی 

 نمایش بدنی  

 شیوه های راهنمائی 

حاوی اطالعات کلی در مورد جنبه های اساسی مهارت می باشند )چگونگی استفاده  دستورالعمل های آموزشی

آنچه  -رد نحوه گرفتن یک وسیلهنکاتی در مورد محل و نحوه حرکت، مطالبی در مو -از مهارت در شرایط خاص 

بر موارد تشابه و اصول مکانیکی که در اکثر مهارت ها  دیچگونگی انجام تکلیف، تاک -که باید به آن توجه شود 

های آموزشی می توانند از لحاظ محتوا حاوی اطالعاتی از آنچه که در زمان اجرای  دستورالعمل .یکسان هستند(

 .اشندحرکت می توان انتظار داشت، ب

  :دستورالعمل ها مشکالت

 مربوط به حرکات،  یتوضیح جنبه های اصل عدم 

 حافظه، تیزیاد در دستورالعمل ها با توجه به ظرف اطالعات 

 انتقال،  یارتباط با داشته های قبلی یادگیرنده ها برا 

 دهی بین نکات آموزشی در طول دقایق اولیه تمرین،  فاصله 

 در مورد آنچه که در زمان اجرای حرکت می توان انتظار داشت. اطالعاتی 
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عبارت است از نشان دادن تصاویری از حرکات مطلوب، قطعات فیلم یا نوار ویدئوئی از اجرای  نمایش مهارت

موفقیت آمیز و نمایش مهارت توسط معلم، درمانگر یا سایر افراد ماهر )گاهی اوقات به آن مدل سازی گفته می 

  .شود یم هی( که بدنبال دستورالعمل اراشود

از یادگیری مشاهده ای است، مشاهده یک حرکت قبل از تالش برای انجام مجدد آن می  ییجزنمایش مهارت،

 می . باشد. مقدار زیادی از یادگیری بخصوص در اوایل تمرین ناشی از بررسی و تقلید حرکات دیگران رخ می دهد

توان الگوسازی را با دستورالعمل های آموزشی ربط داد که در آن معلم مشخصه های مهم حرکت را به وضوح 

 .خاطر نشان می کند

مطلوب منجر  یریادگیارائه الگو و نمایش مهارت از طریق نوارهای ویدئوئی یا شبیه سازی کامپیوتری حرکت به  

تکنیک های نشانه گذاری توجه یادگیرنده را به جنبه های  شود به شرط آن که معلمان طریق به کار بردن یم

 .مهم حرکات الگو جلب نمایند

نشان دادن  ،یمهم در استفاده از مدل ساز وهیش کی .است یادراک یریادگیاز  ی، نوع خاصمشاهده ای یریادگی

استفاده از نوار  گرید روش. مشاهده کند میعمل را به طور مستق یبتواند اجزا ریاست که فراگ یمهارت به طور

 یدر آموزش مهارتها یوجود دارد که الگوساز یادیز شواهد .اجرا کنندگان ماهر است یعکس ها ایو  ییدئویو یها

 .موثر است یحرکت

 :یمشاهده ا یریگ ادیموثر بر  یندهایفرآ ریز

 توجه  

  یادسپاریبه 

 رفتار یبازساز ای دیتول 

 (2003)باندورا  زشیانگ 

 

 شود؟ یگرفته م ادی زیچه چ

 ها یاستراتژ 

 ییفضا اطالعات  

 یزمان اطالعات 
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 دیبه شیوه های مختلفی در انجام الگوهای حرکتی خود با یبدن شیدستورالعمل و نما افتییادگیرنده ها پس از در

 (یکیمکان-یراهنمائی شوند. شیوه های راهنمائی در محیط های مختلف تا حد زیادی از هم متفاوتند )کالم

 

 :چنانچه ستیبدنی تکنیک خیلی موثری برای افزایش یادگیری ن راهنمائی

 ، فرد را نسبت به تکلیف تغییر دهد احساس

 ،بدنبال داشته باشد یپردازش اطالعات متفاوت فرایند

 .خطا در اجرا کننده را کاهش دهد تجربه

در دو صورت: در اوایل مرور تکلیف و در زمانی که یادگیرنده ها در خطر آسیب دیدگی قرار  ییراهنما یسودمند

 .دارند

 

 یذهن نیتمر

 بدون حرکت آشکار یمهارت حرکت یفکر کردن درباره اجرا ندیفرا

خود  دگاهیاز د یمهارت حرکت یکه در آن افراد خودشان را هنگام اجرا یمروز ذهن ندی: فرایذهن یساز ریتصو

 کنند. یسوم شخص تصور م دگاهیاز د ایفرد 

 .کردند میتقس یرونیب یرسازیو تصو یدرون یرسازی، تصورکردن را به دو بخش تصو1977ماهولن و آونر 

 کند  یرا تجربه م ییقرار دارد و حس ها شیکند واقعا درون بدن خو یفرد تصور م ی: درون یرسازیتصو

 .رود )حس حرکت( یانتظار م یواقع یها تیکه در موقع

 (یینای)ب ندیب یمشاهده گر م دگاهیخودش را از د یینمایس لمیف یفرد مانند تماشا ی:رونیب یرسازیتصو. 

 ییآموزش توانا -3آموزش واضح تصور کردن و  -2 ،یحس یآموزش آگاه -1شامل سه مرحله  یساز ریتصو برنامه

 .کنترل است
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 تمرین

 تمرین کلی و تمرین بخش بخش 

از مهارت ها بسیار پیچیده است. برای آموزش بهتر است تکلیف را به واحدهای معنی دارتری برای تمرین برخی 

به  یشوند تا مهارت کل بیشده با هم ترک نیتمر یواحدها نیاست که بعداً ا نیهدف ا .بخش بخش تجزیه کرد

 .دیدست آ

 در اثر بخشی تمرین بخش بخش به ماهیت مهارت بستگی دارد. تفاوت

 

 دار فاصله ناتیانبوه و تمر ناتیتمر 

 .اندشده بندی و استراحت دسته نیتمر زانیم مبنای بر که

 . وجود دارد یاستراحت کم ناتیتمر نیانبوه: ب ناتیتمر

 .سازدیفراهم م نیمراحل تمر نیرا ب یشتربی استراحت: دار فاصله نیتمر

و در نوبت  دهد یم لیتقل یبردن خستگ نیاز ب یزمان الزم را برا ن،یتمر ینوبت ها نیکاهش مقدار استراحت ب 

مجرد و مداوم متفاوت  فیلبرای تکا نیاصول حاکم بر نسبت کار و تمر  .کندیم فیعملکرد را تضع نیتمر یبعد

 است.

 :تکالیف مجرد

پرتاب، کوتاه   کیمانند  کشد یطول م هیاست که فقط چند دهم ثان یشامل انجام حرکات یحرکت فیتکل یوقت

 .کندیکمک هم م یریادگیمجرد کم کردن زمان استراحت به  فی. در تکالکردن

 :مداوم تکالیف

اثر  نیتمر ینوبت ها نیاستراحت در ب شیآید و افزابه وجود می یخستگ شتریانبوه در این تکالیف ب تمرین

 .پس از آن دارد یو اجرا هیدر بازگشت به حالت اول یشتریب
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 را به همراه دارد:  ریعموماً آثار ز ن،یتمر یها نوبت نیاستراحت بکاهش 

 اثر  یریادگیحتی ممکن است در  گذارد ینم یریادگیبر اجرا و  یاثر باًیو مجرد، تقر عیسر فیتکال

 .داشته باشد زین یمثبت

 است یاز خستگ یبر اجرا دارد این اثر ناش یاریبس یفیدراز مدت مداوم، اثر تضع فیتکال. 

 قرار  ریاجرا را به )طور موقت( تحت تأث شتریکاهش یادگیری نیست بلکه ب یبرا ای بالقوه ریمتغ خستگی

 .دهد یم

و  نیتمر عیاست. موضوع توز نیدر تعامل است، زمان تمر یانبوه ساز ندیکه با فرا یمهم یرهایاز جمله متغ

 .ردیگ یمبادله را در بر م کی نیتمر یزمان کل

 به  ینیدوره تمر نکهیا یشود، اما برا یم نیدر زمان تمر یریادگی نیشتریفاصله دار منجر به ب نیتمر

 .( داردیتر ی)دوره طوالن یشتریبه زمان ب ازیاتمام برسد، ن

 ( ی)دوره کوتاه تر یبه زمان کمتر ازیشود اما ن یم نیدر هنگام تمر ایانبوه  منجر به کاهش مزا نیتمر

 دارد.

 

  و تصادفیتمرین مسدود 

 :مطرح شده است نیدو نوع تمردر زمان تمرین چند تکلیف متفاوت 

کامل شده  ،یمهارت بعد نیاز شروع تمر شیمهارت، پ کی ینیتمر یمسدود: در آن تمام کوشش ها نیتمر

 گریاست که  مهارت ها در آن بدون مزاحمت و مداخلة اعمال د ایشهیکل نیتمر یاست . تمرین مسدود نوع

  د.و اصالح کن شیپاال امهارت، تمرکز و آن ر یتا رو دهدی. این تمرین به شاگرد اجازه مشوندیتکرار م

 یها انجام مهارت ن،یدر طول تمر نیدارند بنابرا یتصادف شیآرا «ارائه مهارت ها بیترت»: یتصادف نیتمر

 .است ختهیمختلف با هم درآم

 .شودیم ینسبت به روش تصادف یبهتر نیتمر یروش مسدود باعث اجرا

 .آورندیبه دست م یبهتر ازاتیامت یادداری آزمون در اند کرده نیتمر یتصادف شیکه با آرا یکسان ن،یوجود ا با
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 یریادگی شود،یمسدود م نینسبت به تمر یتر فیباعث عملکرد ضعکه  یریادگیدر دورة  یتصادف نیتمر

 علت؟ .را به دنبال دارد یشتریب

 

 

 

 تمرین متغیر و ثابت 

است، که از یک برنامه عمومی حرکتی مشابه استفاده شده  یگروه حرکت کیتمرین متغیر مرور اَشکال مختلف از 

 .متری 30 یا ،20 ،10 هایو فقط پارامترها متفاوت است. مثل ضربه زدن به توپ در فاصله

 .شودبعد از حرکت را شامل می کیتمرین ثابت فقط  

 در گروه واحدی از حرکاتند. یمتفاوت ینیتمر اتیو ثابت شامل تجرب ریمتغ نیتمر 

هماهنگ  ییکسب توانا فیتکال نیا یریادگی نیتر مهم. باز( ی)مهارت ها دارند یذات یریرپذییتغ فیاز تکال یبرخ

 .باشد یثابت مناسب نم یها تیدر موقع نیتمر طیشرا نیدر ا احتماال. باشد یتازه م یها تیموقع نیشدن با ا

مالک  فیتکل نکهیخاطر ا به. بسته( ی)مهارت ها ثابت هستند شهیهم یطیمح یها تیموقع فیتکال یبرخ در

 .تواند موثر باشد یمو ثابت  قیدق طیدر شرا نیباشد، تمر یم کسانی شهیهم
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 :یتصادف نیبا تمر رینمودن متغ بیترک

 لیدل. با تمرین ثابت بیشتر خواهد شد سهیآن در مقا یریادگیداشته باشد بهرة  یتصادف شیآرا ر،یمتغ نیاگر تمر

 یکه در هر کوشش کندیرا مجبور م یمتفاوت، آزمودن یپارامترهامتفاوت نیاز به  یکه در کوشش ها دهیپد نیا

 .دهدمی شیآن را افزا یریادگی بیترت نیکند و به ا جادیا دیپارامتر جد

 آید.بدست می یشتریب یریادگیبهرة  ،یتصادف شیو آرا ریمتغ نیمناسب تمر بیترک با

 

 روش های سنجش یادگیری

 اجرا های منحنی 

 آزمون انتقال  

  یادداریآزمون 

 

 اجرا: های منحنی

ها  یمنحن این. است نیتمر یگروه در مقابل نوبت ها یاجرا نیانگییا م یانفراد یاجرا میاجرا ترس یها یمنحن

 طبق. دارد یبستگ فیتکل یازدهیامت وةیبه ش نیکنند، ا دایکاهنده پ ای ندهیافزا بیش نیممکن است با تمر

 و سپس آهسته است. عیدر ابتدا سر شرفتیپ ن،یقانون تمر
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 :اجرا های محدودیت های منحنی

 میها ترس یمنحن اند، دهیرا سنج یریادگی یقیآنها به طر ستند،ین یریادگی یهای اجرا، منحن یمنحن 

 .عملکرد در مقابل تکرارها هستند

 مختلف را  رندگانیعملکرد پراکنده فراگ نیانگمی ها شوند. این منحنیهای فردی پوشیده می تفاوت

 .دهدنشان  می

 عملکرد فرد،  زیاست که افت و خ نیاجرا ا یها ی. اشکال منحنشودیم دهیپوش یدرون فرد یها تفاوت

 ماند. یم دهیگرفتن پوش نیانگیم نیدر ح

 

 :و انتقال یادداریآزمون 

  را از هم جدا کند که ریمتغ کینسبتاً پایدار و موقت  راتییک طرح انتقال ممکن است تاث

 در اجراست و شرفتیپ یداریسنجش پا«  یادداری آزمون»

 .اجراست راتییتغ یریسنجش انطباق پذ« آزمون انتقال» 

 

 :روش دو جنبه مهم دارد نیا 

 .برود نیاز ب ریمتغ یفرصت داده شود تا آثار موقت دیبا اول

 .شوندیم شیآزما یمساو طیدر شرا رندگانیفراگ  دوم

 

 یریادگیانتقال 

 یفیو تجربه در تکل نیتمر جهیدر نت ف،یتکل کیپاسخ در  تیاز دست دادن قابل ایبه دست آوردن  یانتقال معن

 .است گرید

 چیکند منفی خواهد بود و اگر انتقال ه فیکمک کند مثبت و اگر آن را تضع گریمهارت د یانتقال به اجرا اگر

 .نداشته باشد صفر است گریمهارت د یبر اجرا یاثر
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 یاطالق م گرید یدر مهارت ها نیتمر جهیمهارت در نت کیاز دست دادن آن( در  ای)  ییانتقال، به کسب کارا

 یگرید تیبه فعال یبلکه عالقه اصل ست،ین هیمورد عالقه اول تیجلسه، فعال کیشده در   نیتمر فیتکل غالبا .شود

 .باشد تیفعال نیرسد مرتبط با ا یاست که به نظر م

 که  ردیگ یم ادیرا  یمطالب ن،یکند که دانش آموز  با تمر یفرض م ی: مربینیتمر یاز مشق ها استفاده

 .منتقل خواهد شد گرید فیتکال یبه برخ

 بخش ها باعث  یدر برخ نیشود که تمر یطور فرض م نی: انیتمر یمورد نظر به مؤلفه ها فیتکل هیتجز

 .شود یم فیانتقال به کل تکل

 یضربه  زننده واقع کی یساز هیشب یپرتاب کننده برا نیسازها: مثل ماش هیاستفاده از انواع مختلف شب 

 .ایاح یمهارت ها نیتمر یآدمک برا ای مایهواپ نیساز مشابه با کاب هیشب کیاستفاده از  ایبال  سیدر ب

 

کرد، تا حد  یآنها را سازمانده دیکه در صورت استفاده، چگونه با نیروش ها  و ا نیعدم استفاده از ا ای استفاده

 دارد. یبستگ یریادگیبه فهم و شناخت انتقال  یادیز

متفاوت و گاهاً  اریبس یها افتهیمختلف انجام شده اند که  فیها و تکال کیبا استفاده از تکن یادیمطالعات ز

 .را در مورد انتقال ارائه کرده اند یمتناقض

 :وجود دارد یحرکت یمرتبط با مهارت ها قاتیدر مورد تحق ینکته اصل دو

 .باشند کسانی یتا حدود فیو مثبت است، مگر آنکه تکال ییانتقال جز زانیرسد که م یبه نظر م اوالً،

 دارد. یبستگ فیدو تکل نیب« شباهت»انتقال به  زانیم اً،یثان

 دهد؟ یچرا انتقال مثبت رخ م

 نهیمهارت و زم یمشابهت اجزا 

عناصر همانند ” هیبر اساس نظر) دهد یاجرا رخ م تیدو موقع ایدو مهارت  یاجزا نیبه سبب مشابهت ب انتقال

 (“کیثورندا

 مستلزم پردازش یها یژگیو مشابهت 

پردازش  دگاهیبر اساس د) شود یم یدو مهارت ناش یاجرا ای یریادگی یندهایمثبت از مشابهت فرا انتقال

 (.مناسب انتقال
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 یانتقال منف

 نیتمر. دهد یرخ م یانتقال منف ردیصورت گ گریدر مهارت د نیتمر لیمهارت به دل کیدر  یکه اتالف یزمان

هستند،  هیشب گریکدیکامالً به  فیدو تکل نیدر زمستان را در بردارد، احتماالً ا نتونیدر تابستان، اُفت بدم سیتن

 .مثال، عمل مچ در دو ضربه متفاوت است( یموارد ناسازگار هستند )برا یو در برخ یاما تا حدود

 .شود یمشاهده م ینشان دهنده انتقال کم، اما مثبت است و به ندرت انتقال منف شهیانتقال، هم یبر رو قیتحق

 .ستیمربوط ن یمنف یبوده و به انتقال حرکت یمطالعات، عمدتاً شناخت نیشده در ا جادیا یالبته انتقال منف

کنترل  یها ندیانجام دهند، اما فرا یکند که چه کار یو سردرگم م جیمعکوس، افراد را گ طیشرا نای احتماآلً

 .کند یحرکت را دچار اختالل نم

 

 :یانتقال منف یها تیموقع

 

 تیموقع دو. باشد ازمندیمشابه ن یول دیجد یبه پاسخ یمیمحرک قد کیدهد که  یرخ م یزمان یانتقال منف

 :یمستعد انتقال منف

 حرکت در پاسخ به محرک همسان ییدر مختصات فضا رییتغ 

 حرکت در پاسخ به محرک همسان یزمان بند یها یژگیدر و رییتغ 

 

 .است رگذاریتاث یریادگیاست و معموال تنها در مرحله اول  یموقت یانتقال منف اثرات

 

 دهد؟ یرخ م یچرا انتقال منف

  عمل –جفت شدن ادارک  

رابطه به  ینوع فیتکل یادارک یها یژگیو و یدستگاه حرکت نیخاص، ب وهیش کیمهارت به  نیتمر جهیدر نت

 .شود یم جادیراه مرجح ا کیآشنا،  یادراک یها هیکه در پاسخ به آرا دیآ یوجود م
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 یشناخت یسردرگم 

 وابسته است. فیبه فرد و تکل نیعلبه کرد که مقدار تمر یتوان بر اثر انتقال منف یم نیتمر با

 

 (Feedbackبازخورد )

 .شودیبه هرگونه خبر حسی درباره حرکت، نه فقط خطا، اطالق م تر یکل یبازخورد در مفهوم

  د:بازخور بندیطبقه

 اطالعاتی در خصوص جنبه های مختلف حرکت که از طریق حواس مختلف فرد : درونی یا ذاتی بازخورد

 دریافت می شود

 است که مکمل یا اضافه تر از بازخورد درونی حرکت  اطالعاتی در رابطه با: بیرونی یا افزوده بازخورد

افزوده اطالعاتی را فراهم می کند . این اطالعات از طریق منابع خارجی تامین می شود. بازخورد است

 که دستگاه حسی فرد قادر به کشف آنها نیست.
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 :شامل دو بخش است بازخورد افزوده

  (KP) ب( آگاهی از اجرا                   (       KR) الف( آگاهی از نتیجه 

 

 جهیاز نت یآگاه  :(KR) عمل با توجه به هدف  کی تیشدن( درباره موفق یقابل کالم ای) یکالم یخبرها

با وجود  م؛یباش ازین یب KR از شودیاز حرکات باعث م یاریدر  بس یاست. وجود بازخورد درون یطیمح

 .کند ینم ازین یب KR از راورزشکار  شهیهم یبازخورد درون ن،یا

 آگاهی ( از اجراKP :)یرا درباره جنبش شناس خبرهایی.است حرکت الگوی درباره ای اطالعات افزوده 

به  دنیحرکت از نظر رس تی، الزاماً درباره موفقKRبر خالف  KP.رسانند ی( میحرکت یالگوها ای)حرکت 

است که  ییدر ساختن الگو تیجنبشی موفق بازخورد در نظر مورد نکته دهد خبر نمی یطیهدف مح

 آورده است. دیآن را پد رندهیفراگ
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 عملکرد بازخورد

 کندیم جادیا زشیانگ. 

 شود. و غلط می حیاعمال صح تیتقو موجب 

 کندیرا به عنوان اساس اصالح فراهم م ییخطاها، خبرها درباره. 

 گرددیکه هنگام فقدان بازخورد باعث بروز مشکالت م آورد یبه وجود م یوابستگ. 

می کند و وقتی که مربی به  وقتی مربی اطالعاتی در مورد خطا می دهد، بازخورد افزوده در نقش اطالعاتی عمل

 شاگرد می گوید که کدام جنبه را صحیح اجرا کرده است بازخورد افزوده بیشتر نقش انگیزشی بازی می کند.

 

 ویژگی انگیزشی بازخورد: 

  ت.اس فیتالش و تحمل تکل یخسته برا رندهیفراگ زاندنیبازخورد، انگ یعملکردها نیاز مهم تر یکی

 :کاربردها

  .حفظ شود زشیتا انگ دیبازخورد ده یطور نسب به

 .شودیآن کم م یزشیاثر انگ رایز د؛یهر تالش بازخورد نده در

 .دیاعالم کن یرا به شکل عموم بازخورد

 ویژگی تقویتی: 

 .دهد یم شیمشابه افزا یطیاحتمال تکرار آن عمل را در شرا شود،یعمل داده م کیکه پس از  یبازخورد

  شودیم دهیدهد، مثبت نام شیرا افزا یاحتمال بروز پاسخ آت تیکه تقو یهنگام

 :کاربردها

  د؛یناموثر استفاده کن هاینهینشان دادن گز یبرا یمنف تیتقو از

 .استفاده کنید یاپیناپ تیاثر بخشی تمرین از تقو یساز نهیشیتمرین برای ب در

 .اموزدیاجرا به طور مستقل را ب یتا و دیحذف کن جیرا بتدر تیتقو رنده،یفراگ شرفتیموازات پ به
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 ویژگی خبری: 

را   رندهیفراگ ،یخبر رسانرباره الگوی حرکت فراهم می کند. مهم ترین مولفه بازخورد خبری است که بازخورد د

اثر  کیرساند. هر چند  یبازخورد، خطاها را به حداقل م نیمداوم از ا استفاده. کندیم ییهدف راهنما یبه سو

 .به وابسته شدن به بازخورد است رندهیفراگ لیدارد و آن تما یجانب

 :کاربردها

 .انجامد یخبر به اصالح و بهبود عملکرد م نیمهم بازخورد، خبر درباره خطاست؛ ا یاز اجزا یکی

 .دارد می اجرا را در سطح حداقل نگه یبازخورد، خطا تداوم

 .شودیم رندهیفراگ یباعث وابستگ اد،یز اریبس بازخورد

 

 بازخورد یکاهش آثار منف یراه ها

 آن را  جیو سپس به تدر دیبده اریبازخورد بس ،یریادگی یدر ابتدا یعنی د،یاستفاده کن یاز بازخورد حذف

 .دیحذف کن

 دیاستفاده کن یبازخورد حذف جادیا یساده برا یبه عنوان راه ای بازخورد دامنه از. 

 بخش بازخورد مکرر، استفاده از بازخورد خالصه است انیاز آثار ز زیپره یروش ها گرازید یکی. 

 بازخورد میانگین امتیازات وی در کوشش های ذکر  نیگیرد، اپس از چند کوشش، بازخورد می فراگیرنده

 .(نیانگیشده است )بازخورد م

   .بازخورد خودتنظیم: خود فراگیرنده است که تصمیم می گیرد در طول کوشش چه موقع بازخورد بگیرد

در این روش، فراگیرنده به طرز فعالی در تعیین ویژگی های تمرین مشارکت دارد و از طرفی راهبرد 

 درخواستی، او را به طرز فعال تری در فرایندهای یادگیری درگیر می کند.

 

 


