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  ، يادداري و انتقال انگيزشي بر اكتساب هاي ع مداخلهانوا آثار ةمقايس
 پرتاب آزاد بسكتبال 

  

 1فرناز ترابي
  

  17/3/1391 :مقاله تاريخ پذيرش     4/8/1390 :مقاله تاريخ دريافت

  چكيده
انگيزشي بر اكتساب، يادداري و هاي انواع مداخلههدف از پژوهش حاضر بررسي مقايسه آثار 

نفر دختر  48باشد. بدين منظور تعداد ميل پرتاب آزاد بسكتبال در زنان جوان مبتدي انتقا
گزيني، هدفبه صورت تصادفي به چهار گروه  سال 20-25سالم غير ورزشكار با دامنه سني 
بندي شدند. برنامه تمرين در مرحله اكتساب شامل تقسيماهميت تكليف، بازخورد و كنترل 

هاي انگيزشي در لفهؤمبا حضور تمرين روز در هفته  3هفته و  6به مدت پرتاب آزاد بسكتبال 
آزمون گرفته شد و پسسپس . در هر جلسه ثبت شد آن امتيازو   هاي مجزا برگزار شدگروه

آزمون و پس از پيشتمريني آزمون يادداري در شرايط يكسان با در نهايت بعد از دو هفته بي 
ل آمد. نتايج با استفاده از آزمون آماري آناليز واريانس يك انتقال بعم آزمونِ ،ساعت 24

هاي مكرر و آزمون تعقيبي بن فرني تجزيه و تحليل شدند. گيرياندازهطرفه، آناليز واريانس با 
جلسه  18تمرين مهارت پرتاب آزاد بسكتبال در هاي پژوهش حاكي از آن است كه يافته

با  ، هاي تجربي و كنترل) شدهاي تحقيق (گروهروهاكتساب، منجر به بهبود عملكرد تمام گ
دار آماري در بهبود عملكرد معنيگزيني و بازخورد تفاوت هدفاين تفسير كه دو گروه تجربي 

). همچنين اين تفاوت در آزمون يادداري نيز >05/0pآزمون داشتند (پسهاي ديگر در با گروه
). در آزمون انتقال، تمام >05/0p(شد شاهده تمريني حفظ و مبيپس از دو هفته استراحت و 

گزيني و بازخورد اين افت هدفها افت در عملكرد داشتند با اين تفاوت كه در دو گروه گروه
گزيني و ارائه هدفكمتر بوده است. بنابراين يادگيري مهارت پرتاب آزاد بسكتبال در شرايط 

  بوده است.مؤثرتر بازخورد نسبت به شرايط ديگر 
  
گزيني، بازخورد، اهميت تكليف، اكتساب، يادداري و هدفمداخله انگيزشي،  :كليدي ژگانوا

  انتقال.

                                                                                                                    
 Email: Torabift@yahoo.com  رزشي دانشگاه پيام نور. استاديار گروه تربيت بدني و علوم و 1
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  مقدمه
هـاي حركتـي   نقش عوامل محيطي مؤثر بر اجرا و يادگيري مهـارت  يهاي اخير مطالعهدر سال

توجه محققان را به خود معطـوف كـرده اسـت. تحقيقـات بسـياري در خصـوص تـأثير عوامـل         
هـايي  هاي يادگيري در طول صد سال گذشته اجرا شده و به پيدايش نظريهر شاخصانگيزشي ب

). براسـاس  1،2منجر شـده اسـت (   4و معكوس 3، فاجعه2، نقاط عملكرد  مطلوب1نظير يو وارونه
است. در صورتي كه تكليف  5حاصل تعامل فرد، تكليف و محيطيادگيري و اجرا چنين نظرياتي 

-ر يك راستا نباشند، اجرا تضعيف شده و روند يادگيري مختل مـي با عوامل فردي و محيطي د

  شود.
-شمار ميه ترين عوامل محيطي مؤثر بر اجرا بانگيختگي و شرايط حاكم بر آن در زمره اصلي

گزيني، حضور تماشاگر، پاداش، بازخورد، موسيقي و فعاليت بدني از هدفرود. اهميت تكليف، 
كه در ايجاد انگيختگي در تحقيقات مختلف شود ميجمله عوامل انگيزشي مهم محسوب 

و مؤثر بر  يهاولعوامل  عوامل مؤثر بر انگيختگي  ،استفاده شده است. براساس نظر محققان
). براساس نظرياتي در اين زمينه چگونگي تأثيرگذاري انگيختگي 3( هستند ها يادگيري مهارت

ارد. از سوي ديگر اگر اين سطوح انگيختگي بر اجرا به تفسير فرد از سطوح انگيختگي بستگي د
 شودبه صورت احساس لذت، اضطراب و حالت نامطلوب تفسير شود، اجرا تقويت يا تضعيف مي

گزيني و هدف). بر اين اساس ممكن است عوامل مؤثر بر انگيختگي نظير اهميت تكليف، 3(
هاي مختلف پژوهشمتأثر سازد. در بازخورد و ... بر تفسير فرد از آن تأثير گذاشته و يادگيري را 

  ).4،5،6،7( شده استتأكيد  بر اهميت هر يك از مداخالت انگيزشي بر يادگيري 
ارائـه اطالعـات در    ،هـاي حركتـي  براي مثال يكي از عوامل در فرايند يادگيري و آموزش مهارت

راي خود با هـدف  ) است. فرد با مقايسه اجKR 6مورد نتيجه اجرا به يادگيرنده (آگاهي از نتيجه
گيرد كه آيا براي رسيدن به هدف به تالش خود ادامه دهد، هدف را تغيير دهد مياجرا تصميم 

  ).4،5( يا اجراي فعاليت را متوقف كند
). بر طبق تئوري لوك و 7،8،9( رودميگزيني عامل ديگري در بهبود يادگيري بشمار هدف
شوند. اين باالتري از عملكرد منتج مي) اهداف سخت و اختصاصي به سطح 1985( 7التهام

                                                                                                                    
1. Inverted U, Yerkes & Dodson 
2. Zones of optimal functioning, Hanin 1980 
3. Catastrophe, Fazy and Harby 
4. Revers, Kurr 
5. Individual, Task, Environment  
6. Knowledge of Result 
7. Lock, Latham 
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به نحو احسن انجام «اهداف نسبت به اهداف آسان، بدون هدف و يا هدف عمومي و مبهم نظير 
تحقيق  201) در بررسي روي 1990). لوك و التهام (6پي دارند ( عملكرد بهتري را در 1»بده

 يفرضيه ،% از تحقيقات91ريباٌ مورد تق 183با بيش از چهل هزار نفر آزمودني دريافتند كه در 
تكليف مختلف ميداني و  90). اين نتايج با استفاده از 7( اوليه لوك را حمايت كردند

گزيني هدفهاي تئوري لوك و التهام مبني بر نقش مثبت آزمايشگاهي، عموميت و صحت يافته
اند كه اهداف هدادبر عملكرد را نشان دادند. همچنين تحقيقات زيادي در اين زمينه نشان 

و اهداف خودگزين و  2)1992مدت نسبت به اهداف بلندمدت مؤثرتر هستند (بويس كوتاه
گزين هر دو در بهبود عملكرد به يك ميزان اثربخش خواهند بود (سوئين و جونز  مربياهداف 
 هاي خود گرچه نتايج استواري را در اهميت برخي عوامل انگيزشيبررسي). ما در 8،9(3)1995

هنگامي كه حداقل دو مورد از اين عوامل را همزمان ارائه  ،اما نتايج تحقيقات ،مشاهده كرديم
گزيني و هدف) در بررسي نقش ارائه 1385( متفاوت است. براي مثال سنه و همكاران ،اندداده

مهارت در يادگيري  روشاين دو يك از  بازخورد به صوت مجزا و تركيبي نشان دادند بين هيچ
) در 2006( 4). بر خالف آن اسميت و وارد 10( داري وجود نداردمعنيويس واليبال تفاوت سر

هاي مختلف فوتبال هنگام ارائه همزمان بازخود و اهميت تكليف بهبود يادگيري را مهارت
هاي بررسي مداخله مجزاي متغييرها ارائه نشده بود يافتهالبته در اين پژوهش . مشاهده كردند

بر انگيختگي در مراحل مختلف مؤثر تحقيقات مختلف بر اهميت هر يك از عوامل ). در 11(
). اما جالب است كه وقتي همه اين موارد با هم به 4،5،6،7،8( شده استتأكيد يادگيري 
يك از آنها با گروهي كه هيچ ،شوند آثار آن بر يادگيريميها در ابتداي يادگيري ارائه آزمودني

  ). 12برابر است( ،ندانكردهرا دريافت 
هاي ذكر شده و تأثير هـر يـك بـه طـور جداگانـه بـر عملكـرد و اجـراي         با توجه به اهميت مؤلفه

)، 10،11،12هاي ورزشي و نيز ابهامي كه در اسـتفاده از هريـك از مـداخالت وجـود دارد (     مهارت
زا بـه آزمـايش   هـاي همسـان و مجـ   گروهها را به صورت منفرد در محقق بر آن است كه اين مؤلفه

پرتـاب آزاد بسـكتبال    هـا را در هريـك از مراحـل يـادگيريِ    مؤلفهگذارد و اولويت و اهميت نقش ب
دانشجويان دختر سالم مشخص سازد. بر اين اساس پژوهش حاضر در صـدد پاسـخگويي بـه ايـن     

، گزينـي در مراحـل اكتسـاب   هـدف است كه آيا بين ارائه مجزاي بازخورد، اهميت تكليف و سئوال 

                                                                                                                    
1."Do your Best"  
2. Boyce 1992  
3 Swain & Jones 
4 Smith, SL and Ward, P  
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  .داري وجود دارد يا نهمعنييادداري و انتقال پرتاب آزاد بسكتبال دانشجويان دختر مبتدي تفاوت 

  روش تحقيق
 1گروه تجربـي و   3گروه ( 4روش آن از نوع طرح تحقيق نيمه تجربي با نگرش پژوهش كاربردي و 

 . استگروه كنترل) 

  آزمودنيها
دانشگاه آزاد شهر قـدس كـه در واحـد تربيـت      دانشجويان دخترشامل جامعه آماري پژوهش حاضر 

نفر به صورت داوطلبانه در اين پژوهش شركت  48از ميان آنها است. ) ثبت نام كرده بودند، 2بدني (
بررسي سالمت از طريق مطالعه پرونده پزشكي آنها در بدو  .همگي غير ورزشكار و سالم بودند .كردند

 4بصورت تصادفي سـاده بـه   . جامعه آماري ري ارزيابي شد. ورود به دانشگاه و سابقه خانوادگي بيما
 ).1ند (جدول شدنفري تقسيم  12گروه 

  برنامه تمرين   -الف
 15دقيقه گرم كردن شامل حركات كششي و نرمشي، آزمون پرتاب پنالتي  10در هر جلسه پس از 

 15زمون شامل اين آشد. ) اجرا 1كوششي بسكتبال (جزء آزمون توانايي هاي بسكتبال هريسون
پرتابي اجرا شد.  5پرتاب آزاد بسكتبال است كه از روي نقطه پنالتي و در قالب سه بلوك 

ت كرده و سپس بلوك بعدي را ها بعد از هر بلوك تمريني، به مدت يك دقيقه استراحآزمودني
به  .شدگذاري شوت بسكتبال ايفرد ثبت نمرهدادند. نحوه امتيازات آزمون بر اساس شيوه انجام 

اين ترتيب كه  اگر توپ پرتاب شده از باال روي سبد قرار گيرد و گل نشود يك امتياز و در 
 شد نميهيچ امتيازي دريافت  در غير از اين دو حالت شد. داده مي امتياز 2صورت گل شدن 

)10.(     
  مراحل آزمون -ب 

ه اجراي صحيح مهارت پرتـاب  نحو در جلسه آغازين،  ها وآزمودنيبندي گروهپس از  پيش آزمون:
ايـن   گرفت . صورت ) 1991روش آموزشي ارائه شده توسط اشميت (آزاد بسكتبال با استفاده از 

-پـيش هـا  آزمـودني سپس از   ).13(شامل دستورالعمل كالمي و نمايش الگوي ماهر است روش 

ل را از نقطه پنـالتي  پرتاب آزاد بسكتبا 15بايست ميبه صورتي كه هر آزمودني  .. آزمون گرفته شد
هـا  آزمـودني اي براي سطح مهارت پايهاز اين مرحله به عنوان خط .  شودو امتياز وي ثبت  كنداجرا 

  در پرتاب آزاد بسكتبال استفاده شد.
 

                                                                                                                    
1. Harrison Basketball Ability Test                           
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هـا وارد مرحلـه تمرينـي شـده و     آزمودنيآزمون، پيشبالفاصله پس از مرحله  مرحله اكتساب:
گزينـي و گـروه   هـدف ي انگيزشي مربوطه (گروه بازخورد، گروه هامؤلفهتجربي با حضور هايگروه

 15اي، آزمـون پرتـاب پنـالتي    مداخلـه بدون حضور هـيچ گونـه    )اهميت تكليف و گروه كنترل
كردند و امتيازات آنها در هـر  ميجلسه اجرا  3هفته و هر هفته  6كوششي بسكتبال را به مدت 

  شد. ميجلسه ثبت 
آزمون بالفاصله بعد از آخرين جلسه تمـرين و مشـابه شـرايط    پس: پس آزمون (آزمون اكتساب)

كوشـش پرتـاب پنـالتي     15هـاي تمـام گروههـا     آزمودنيآزمون انجام شد. به اين صورت كه پيش
  بسكتبال را بدون حضور مؤلفه هاي انگيزشي انجام دادند.

منظور رفع آثـار مـوقتي    تمريني و استراحت بهبياين آزمون نيز پس از دو هفته  آزمون يادداري:
هـا  آزمون و در شرايط يكسان براي تمام گروهپسها مشابه آزمودنياجرا و سنجش پايداري عملكرد 
كوششي بسكتبال را بدون هـيچ   15ها آزمون پرتاب پنالتي آزمودنيبه عمل آمد، به طوري كه همه 

  اي اجرا كردند.مداخله
آزمون يادداري و براي سنجش ميزان انطباق و انتقـال  ساعت پس از  24اين آزمون  آزمون انتقال:
با تغيير در زاويه پرتاب انجام شد . به اين صورت كه از آزمودني ها خواسته شد تا از  به شرايط جديد

از سـمت   ،پنـالتي  ينقطـه  يدرجه نسبت به خط عرضي زمين بسكتبال و از همان فاصله 45زاويه 
 راست زمين به طرف حلقه شوت كنند.

    
  طرح تحقيق . 1 جدول

 دوره تمرين
  

  ها گروه

ش آزمون
پي

  

  اكتساب

س آزمون 
پ

  

  يادداري

آزمون يادداري

  انتقال

آزمون انتقال
 

 × هدف گزيني

رين
 تم

مه 
برنا

  
)6 

ته)
هف

  

× 

  هفته) 2( 

×  

  ساعت 24

×  
  ×  × × × بازخورد

  ×  × × × اهميت تكليف
 × × × × كنترل

 
  روش ارائه مداخالت -ج

شد و به آنها اطمينان داده شد كه امتيـاز آنهـا   ها در هر جلسه ثبتآزمودنياجراي  اهميت تكليف:
بخشي از نمره پايان ترم آنها در اين واحد خواهد بود. همچنين اهميت پرتاب پنالتي و  ،در هر جلسه

  شد.در شرايط حساس مسابقات توضيح داده ها تيمبازي  تأثير آن در نتيجه 
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گرديد كـه از آسـتانه امتيـاز معـين     ها زماني به دريافت پاداش منتهيآزمودنياجراي  يني:گزهدف
اين آسـتانه امتيـاز در هـر     .شد.) آزمون وي تعيينپيشفراتر رود (معيار هر شخص با توجه به نمره 

 هـا اطمينـان داده شـد كـه در    آزمودنياي افزايش يافت. به عبارت ديگر به فزايندهجلسه به صورت 
  .شود ميميانگين امتياز مشخص اجراهاي آنها محاسبه  يك صورت كسب

كننـدگي  تقويتكه عمدتاً نقش انگيزشي و  شدارائه بازخورد به گونه اي  بازخورد با بار انگيزشي:
بعد از هر اجـراي صـحيح بـه فـرد بـازخورد       .شودآن براي كمك به افزايش سطح انگيختگي فراهم 

ين اطالعاتي از اجراي آزمودني بـراي او در پايـان هـر جلسـه تمـرين      كالمي مثبت داده شد. همچن
بوسـيله كـدي كـه بـه      -هر فرد در آزمون روي جدولي بدون ذكر نام فرد   . نمره عملكردشدفراهم 

مشخص شد و هر فرد مي توانست نمره عملكرد خود را در هر جلسـه مقايسـه    -افراد داده شده بود 
هـا در جلسـات   آزمـودني ميزان پيشرفت هـر كـدام از    .ر آزمون ببيندكند و موقعيت گروه خود را د
  شد . تر تذكر دادهضعيفمتوالي به آنها نشان و به افراد 

  هاي آماري روش
اسـتفاده شـد.     1ها از آزمون آمـاري كلومـوگروف ـ اسـميرنوف     به منظور بررسي طبيعي بودن داده

و در نهايـت در مرحلـه اكتسـاب،     آزمـون پيشرحله ها در مها در بين گروهمتغير  اختالف ميانگين
مورد ارزيابي قرار گرفـت. جهـت بررسـي     2توسط آزمون آناليز واريانس يك طرفه يادداري و انتقال

هاي تجربي و كنترل در مراحل اكتسـاب، يـادداري و انتقـال از آزمـون     آثار برنامه تمريني در گروه
هـا ، آزمـون   استفاده شد . جهت بررسي اختالف بين گروه 3هاي مكررآناليز واريانس با اندازه گيري

  محاسبه گرديد.  > 05/0pسطح   ها مقدار خطا در به كار رفت. در همه آزمون 4تعقيبي بن فرني

 يافته هاي تحقيق

كرد. نتايج آزمون آناليز واريـانس  تأييد ها را دادهاسميرنوف طبيعي بودن توزيع  -آزمون كلوموگروف
. متغيـر  < P) 05/0ها نشـان داد ( دار را بين گروهآزمون عدم تفاوت معنيپيشهاي دركوريك سويه 

ها در ابتداي جلسات تمرين در جـدول  ها و نيز ميانگين ضربان قلب آزمودنيهاي توصيفي آزمودني
هـا  داري بين گروهمعنيارائه شده است كه بر اساس نتايج آزمون آناليز واريانس يك سويه، تفاوت  2

  . P) 05/0هاي توصيفي مشاهده نشد (شاخصدر 

                                                                                                                    
1. Kolmogorof -  Semirnof Test  
2. One Way Analyze Variance  
3.  
4.  
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  . ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي توصيفي آزمودني ها2جدول 
  كنترل بازخورد هدف گزيني اهميت تكليف گروهها

 4/23 ± 10/2 0/24 ± 26/1 0/22±14/1 2/23±03/1 سن (سال)

 1/164 ± 89/4 1/165 ± 80/5 2/163±39/4 3/163±21/7 قد (متر)

 5/53 ± 55/6 3/54 ± 66/5 9/53±86/7 7/55±92/8 وزن (كيلوگرم)
  

شود، هر چهار گروه در مرحلـه اكتسـاب پيشـرفت    ميمشاهده  3همانطور كه در جدول شماره 
 18توان اذعان داشـت كـه تمـرين تكليـف مـورد نظـر در       ميبنابراين  داشتند.اي مالحظهقابل 

با ايـن تفـاوت كـه در     .ها شده استگروهپرتاب آزاد بسكتبال در جلسه منجر به بهبود عملكرد 
گزيني و بازخورد، پيشرفت بيشتري حاصل شده به طوري كه باعث ايجاد تفاوت هدفهاي گروه
-بـي ). درآزمون يـادداري نيـز، پـس از دو هفتـه     >05/0pدار با دو گروه ديگر شده است (معني

بـازخورد همچنـان باعـث    ارائـه  گزينـي و  هـدف ايط شود كه تمرين در شرميتمريني، مشاهده 
تري در تكليف مورد نظر نسبت به گروه اهميت تكليف و كنترل شـده اسـت و   ثباتيادگيري با 

دار معنـي ها در يادگيري مهارت پرتاب آزاد بسـكتبال در آزمـون يـادداري    گروهتفاوت بين اين 
نتقال با تغيير در زاويه پرتاب و شـرايط  كه در آزمون ااست در حالي  . اين )>05/0pبوده است (

ها گروهداري  بين معنيها رخ داد به نحوي كه تفاوت گروهجديد تمريني، افت در عملكرد تمام 
ها در شرايط تمرين با مداخله انگيزشي، در هنگام آزمودنيبا اين حال  .)<05/0pمشاهده نشد (

نسـبت بـه شـرايط بـدون مداخلـه (گـروه        عملكرد بهتـري افت كمتر و انتقال به شرايط جديد، 
  كنترل) داشتند.

  

  ميانگين و انحراف معيارامتيازات گروه ها در مراحل پيش آزمون، پس آزمون،  .3جدول
  يادداري و انتقال

 انتقال يادداري پس آزمون پيش آزمون گروهها

 16/15 ± 58/3 75/15 ± 62/3 08/16±52/3 33/9±55/4 اهميت تكليف

 41/17 ± 05/4 08/20 ± 36/3* 50/19±08/3* 16/9±13/4 نيهدف گزي

 25/17 ± 30/3 83/19 ± 92/3* 58/19±23/2* 00/10±55/4 بازخورد

 41/13 ± 69/4 50/14 ± 11/3 75/15±30/3 66/8±96/3 كنترل

  > P 05/0* معني داري در سطح 
  

آزمون تـا يـادداري و   پسآزمون، پسدرصد تغييرات بين سه مرحله پيش تا  4در جدول شماره 
هفته اجراي مهارت در شرايط  6شود  يادداري تا انتقال ارائه شده است. همانطور كه مشاهده مي

درصـد بهبـود در اجـراي مهـارت شـوت       70اي موجب بـيش از  مداخلهكنترل و بدون هر گونه 
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 100آزمون تا بـيش از  سپگزيني بر تغييرات پيش تا هدفبسكتبال شده است. با اين حال آثار 
گزينـي و بـازخورد   هـدف آزمون تا يادداري تنهـا گـروه هـاي    پسدرصد مشاهده شد. در پروسه 

در عملكـرد  هـا  گروهو داراي تغييرات مثبت بودند و بقيه  داشتندپيشرفت  در عملكرد همچنان
در عملكـرد   تغييـرات كاهشـي و افـت   افت داشتند. در مرحله يادداري تا انتقال، هر چهار گروه 

  ند.داشت
  درصد تغيير بين مراحل مختلف ارزيابي مهارت .4جدول 

 يادداري تا انتقال پس آزمون تا يادداري پيش آزمون تا پس آزمون گروهها

 -% 8/3 -% 5/6 %+71 اهميت تكليف

 -% 13 %+ 8/2 %+103 هدف گزيني

 -% 1/13 %+ 5/1 %+95 بازخورد

 -% 5/7 -% 6/7 %+81 كنترل

  بحث و نتيجه گيري
مداخله هاي انگيزشـي بـر مراحـل مختلـف اكتسـاب،      تأثير انواع هدف از تحقيق حاضر بررسي 

يادداري و انتقال مهارت مجرد پرتاب آزاد بسكتبال بود. نتايج اين پژوهش نشان داد اسـتفاده از  
ر، باعـث  گزيني و بازخورد در مرحله اكتساب مهارت مذكوهدفهاي انگيزشي به خصوص مؤلفه

هـاي تحقيـق   يافتـه بروز عملكرد و يادگيري بهتر گروه ها در تمام مراحل آموزشي شده اسـت.  
جلسه اكتسـاب، منجـر بـه بهبـود      18حاكي از آن است تمرين مهارت پرتاب آزاد بسكتبال در 

با اين تفسير كه دو گروه  است. هاي تجربي و كنترل) شدههاي تحقيق (گروهعملكرد تمام گروه
هـاي ديگـر در   دار آماري در بهبود عملكـرد بـا گـروه   معنيگزيني و بازخورد تفاوت هدفبي تجر
). همچنين اين تفـاوت در آزمـون يـادداري نيـز پـس از دو هفتـه       >05/0pآزمون داشتند (پس

همچنـان  گزينـي و بـازخورد   هدفهاي تمريني حفظ شد و مشاهده گرديد گروهبياستراحت و 
كـه دو گـروه   است  در حالي . اين)>05/0pهاي ديگر بودند (بت به گروهداراي عملكرد بهتر نس
افت در عملكرد را در آزمون يادداري نشان دادند. در آزمون انتقال كـه   ،اهميت تكليف و كنترل

بـا ايـن    .ها افت در عملكرد داشتندبا تغيير در زاويه و جهت تكليف پرتاب همراه بود، تمام گروه
به اين معنا كـه ايـن دو گـروه     .گزيني و بازخورد اين افت كمتر بودهدفوه تفاوت كه در دو گر

تر با شرايط جديد انطباق يافته و در انتقال مهارت به زاويه و جهـت جديـد، بهتـر    راحتتجربي 
 ). 1عمل كردند (شكل 
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  . مقايسه ميانگين امتياز آزمون پرتاب آزاد بين گروه ها در مراحل پيش آزمون، 1شكل 

  كتساب، يادداري و انتقالا
  

) مبني بر نقش مثبت 1990هاي تئوري لوك و التهام (نتايج پژوهش حاضر از صحت يافته
 )2006( و همكاران 1مالليهاي تحقيق يافتهكند. همچنين با ميگزيني بر عملكرد حمايت هدف

بي در بازيكنان راگبي گزيني بر اجراي راگهدفدر پژوهشي به بررسي تأثير نيز همخواني دارد. آنان 
هاي آنها نشان داد مداخالت ايجاد شده در بهبود عملكرد يافتهدانشگاهي پرداختند. تجزيه و تحليل 

  ).14(ها هم در تمرين و هم در مسابقات مؤثر بوده است آزمودنيهاي راگبي مهارت
يني بر عملكرد بازيكنان گزهدفاي بر روي تأثير بازخورد كالمي و ) در مطالعه2002( 2بروست و وارد

هاي ايجاد شده در بهبود عملكرد تمريني آنان ماهر زن فوتباليست مقطع متوسطه نشان دادند مداخله
مؤثر بوده و حركت با توپ بازيكنان در محدوده سطح معيار حتي بعد از حذف مداخله نيز حفظ شده 

) تأثير 2001ن (او همكار 3دنبرگ) كه با پژوهش حاضر همخواني دارد. عالوه بر اين، فر15(بود 
هاي ساده و پيچيده بررسي دانش آموز در مهارت 103را بر ادراك و عملكرد حركتي  بازخورد افزوده

گروه تمريني  4ها را به دو روش ساده و پيچيده، تحت شرايط مخروطها مهارت چيدن آزمودنيكردند. 
اطالعاتي و تركيبي از بازخورد انگيزشي و اطالعاتي) (بدون بازخورد، بازخورد با بار انگيزشي، بازخورد 

تفاوتي بين نوع بازخورد بر ادراك و اجراي افراد  ،كردند. بر اساس نتايج تحقيق، در مهارت سادهاجرا 
وجود نداشت. ولي در مهارت پيچيده، گروهي كه تركيبي از بازخورد انگيزشي و بازخورد اطالعاتي 

                                                                                                                    
1. Melaly  
2. Brobst & Ward  
3. Fredenburg  
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كه اين يافته ها نيز با تحقيق  )16گيري بهتر و مؤثرتري را نشان دادند (دريافت ميكردند اجرا و ياد
تأثير بازخورد افزوده بر ") در پژوهشي تحت عنوان 2006نيز ( 1. هارلي و لياست حاضر همسو 

آزمودني زن و  28روي  "اكتساب و يادگيري يك الگوي هماهنگي دودستي (تكليف تعقيبي مداوم)
).  17است (مؤثر بازخورد همزمان با اجراي تكليف، در مهارت هماهنگي بسيار مرد نشان دادند ارائه 

هاي گزيني و ارائه بازخورد در اجرا و يادگيري مهارتهدفبنابراين تحقيقات ذكر شده، نقش مثبت 
 .است هاي پژوهش حاضريافتهمختلف حركتي را تأييد كردند كه حمايتي بر 

) مغـايرت دارد. آنهـا در   1385هاي پژوهش سنه و همكاران (هيافتاز طرفي نتايج اين تحقيق با 
يـك از   گزيني و بازخورد به صوت مجزا و تركيبي نشان دادند بين هـيچ هدفبررسي نقش ارائه 

). 10داري وجود نـدارد ( معنيهاي ارائه مداخله بر يادگيري مهارت سرويس واليبال تفاوت روش
رت هاي مختلف فوتبال هنگام ارائه همزمان بازخود و ) در مها2006( 2همچنين اسميت و وارد 

هـاي  يافتـه در ايـن پـژوهش بـر خـالف     .)11اهميت تكليف بهبود يادگيري را مشاهده كردنـد ( 
البتـه ايـن    .نقش مثبت اهميت تكليف را بر يادگيري حركتـي نشـان داده اسـت    ،تحقيق حاضر

بـوده كـه از آن متـأثر شـده باشـد.       شدبا تأثير ممكن است به دليل ارائه همزمان آن با بازخورد
هـاي اسـتفاده شـده در    آزمـودني هـا و يـا   مهـارت تواند به دليل نـوع  ميها تفاوتهمچنين اين 

 هاي مختلف باشند.تحقيق

گزيني هدفهاي رفتاري و ) در بررسي افزايش دقت پرتاب آزاد بسكتبال از طريق مدل1987( 3اليزابت
نفر  12دانشگاهي به نتايج مؤثري در اين زمينه دست يافت. او  در بين تيم زنان بسكتبال درون

تايي پرتاب آزاد بسكتبال بود مورد  10هفته تمرين كه هر جلسه شامل دو بلوك  6آزمودني را طي 
به صورت واقعي و حاصل از عملكرد افراد به صورت انفرادي در اختيار  ،مطالعه قرار داد. اهداف

هاي تحقيق يافتهشد. گيري از اهداف فردي حاصل ميانگينهداف گروه با ها قرار گرفت و اآزمودني
گزيني به عنوان يك تكنيك مؤثر براي حفظ پيشرفت عملكرد در طي دوره هدف كندتأكيد مي
اي  هفته 6). با توجه به نتاج پژوهش حاضر و شرايط تمرين 18كند (مياي از زمان عمل گسترده

گزيني بر بهبود عملكرد پرتاب آزاد هدفيافته مهم تأثير  _ه توسط اليزابتمشابه با پژوهش انجام شد_
 .استبسكتبال قابل توجيه 

نفر از شركت كنندگان در  252گزين) بر مربيگزين و خود) تأثير تعيين هدف (1994( 4بويس و ويدا

                                                                                                                    
1. Hurley & lee 
2. Smith, SL and Ward, P  
3. Elizabet  
4. Boyce & Wayda 



  173   آثار نوع مداخله انگيزشي بر اكتساب يادداري و  ........مقايسة 

ين شده بود نسبت برداري را بررسي كردند. نتايج نشان داد گروهي كه هدف براي آنها تعيوزنهكالس 
گزين و گروه كنترل، پيشرفت بيشتري در يادگيري تكليف داشتند خودبه گروه تعيين هدف به صورت 

اين تحقيق نيز در حمايت از  از آنجا كه در اين پژوهش نيز اهداف توسط مربي تعيين شده بود، ).19(
 يافته هاي پژوهش حاضر است.

زن) را  43مرد و  185هاي مختلف المپيك (رشتهزشكاران ) ميزان درك ور2000وينبرگ و همكاران (
هاي تعيين هدف و تقدم در بكارگيري انواع آن را از طريق پرسشنامه بررسي كردند. استراتژيدر زمينه 

 كردند و ترجيح نتايج نشان داد تمامي اين ورزشكاران از تعيين هدف براي بهبود عملكرد خود استفاده
ها آنبراي خود تعيين كنند كه سطح دشواري آن اندكي فراتر از سطحي باشد كه هايي را دادند هدف 

  ).  20قادر به اجراي آن هستند (
برنامه هاي حاوي بازخورد عملكرد بهتري  با توجه به اثرات انگيزشيِ  كند،مي ) بيان 1958( 1اسمود
و گيري كردند را اندازه  KRاز هم كاركردهاي خالص انگيزشي حاصل  2نمايند. گيبز و براونميايجاد 

) نحوه 1968( 3) و لوك، كاتلج و كوپل1967نتايج در جهت تأييد خصلت انگيزشي بازخورد بود. لوك (
. آنها نتيجه گرفتند انواع معيني از بازخورد بر كردند ايجاد اثرات انگيزشي توسط بازخورد را مطالعه 

گذارد. اين تأثير باعث انگيزش بيشتر فرد به تالشي ميكند اثر ميهدفي كه فرد براي خود انتخاب 
هاي جنبهشود. افزايش حالت انگيختگي فرد به عنوان يكي از ميتر و پايدارتر در انجام وظيفه سخت

) كه اين يافته نيز توجيهي در نتايج 3انگيزش در اثرات بازخورد بر رفتار حركتي دخالت داشته است (
 .است  حاضر تحقيق

زايي)، يادگيرنـده را آگـاه   انرژياين ارائه بازخورد اطالعاتي به همراه نقش انگيزشي (يا  عالوه بر
شود يادگيرنده اهداف اجرايي باالتري را تنظيم نمايد و به طور كلي تكليف را ميساخته و باعث 

م غيرمسـتقي تـأثير  سازد. از آنجا كه اكثـر ايـن آثـار اجرايـي بـوده، امـا داراي يـك        تر ميجذاب
يادگيري نيز هستند، هنگامي كه يادگيرنده در سطح انگيختگي بااليي قرار دارد، تمايل بيشـتر،  

تر، شديدتر و جديت بيشتري براي تمرين دارد و هر عاملي كه باعث ارتقاء سطح تمرين طوالني
) ( 1993اريكسون و همكـاران  ، 1996 4تواند يادگيري را نيز افزايش دهد (اريكسون ميگردد، 

). اين تحقيقات از نتايج پژوهش حاضر در اثرگذاري مثبت بازخورد بر اجـرا و يـادگيري   22، 21
  كنند. ميتكليف حمايت 

گزينـي و ارائـه بـازخورد باعـث     هدفتوان اذعان داشت تمرين در شرايط انگيزشي ميدر نهايت 
                                                                                                                    
1. Smode 
2. Gibbs & Brown 
3. Locke, Cartledg & Koeppel 
4. Ericsson 
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شرايط جديد تمرينـي  ا بها آزمودنيپذيري در انطباقبهبود عملكرد، يادداري و افزايش انتقال و 
هاي اهميت تكليف و كنترل كمتر بوده اسـت. بـه عبـارتي اجـرا و     ، اما اين انطباق در گروهشده

گزيني و ارائه بازخورد نسـبت بـه شـرايط    هدفيادگيري مهارت پرتاب آزاد بسكتبال در شرايط 
 .مؤثرتر استانگيزشي) مؤلفه اهميت تكليف و كنترل (بدون ارائه هيچ گونه 
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