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 افراد مبتدیتاثیر بازخورد اسنادی بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارت 

 
  3الههسیاوشی،  .2مهدیهاشمی مشعوف،  .1احسانزارعیان، 

 

 . دانشجوی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی3کارشناس ارشد رفتار حرکتی . 2. استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی 1
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 مقدمه

 نکته .دباش می مطرح ورزشی، فعالیتهای طریق از روانی سالمت و ورزشی عملکرد بهبود حوزه دو کلی طور به ورزش، روانشناسی در

بررسی ادراك فرد از  بهاز نظریه های پیشرو در روانشناسی است که  1نظریه اسناد .(1) است بدن بر ذهن تاثیر حوزه، دو این کلیدی

 توصیفات به اسنادهابه چه علت؟  است که افراد در توجیه نتایج از خود می پرسند چرا و  آنوقایع می پردازد. پایه اصلی این نظریه 

-نظریه به اسنادحیطه  دراکثر تحقیقات انجام شده . دارند ویژه عملکرد یک در خود شکست یا موفقیت برای افراد کهدارند  اشاره علّی

 شان محیط به افراد پاسخ و درك چگونگی به باید رفتار، چگونگی فهم برای که کند می بیان نظریه این. مربوط می شود 2هیدر های

یک هدف برانگیخته می شوند تا بفهمند چگونه بر خود و  در راستایاست که افراد  آناساسی این نظریه  مفروضهدو  (.2کنیم ) نگاه

. این علل را می توان به عوامل درونی و می باشد دارای اهمیتبه علل رویدادهای مهم زندگی ثانیاً نگاه افراد  ؛شان مسلط شوند محیط

لذا هدف این تحقیق بررسی این موضوع بود که نسبت دادن نتیجه عملکرد به توانایی های فرد )عوامل درونی(  (.3) بیرونی نسبت داد

 یا به عوامل خارجی )از طریق بازخورد( چه تأثیری بر اکتساب و یادداری مهارت دارت دارد.

 روش شناسی

 .صورت داوطلب شرکت داشتندبه  (سال 5/22±5/2) مبتدی نفر آزمودنی پسر 33این تحقیق از نوع نیمه تجربی بود که در آن  

یا مطلوب )نسبت دادن نتایج خوب  3نفری( شامل بازخورد اسنادی کارکردی 13آزمودنی ها  بر حسب نتایج پیش آزمون در سه گروه )

ل گزینش و کنتریا نامطلوب )نسبت دادن نتایج خوب به شانس و عوامل بیرونی(  4اسنادی غیرکارکردیبازخورد ، به توانایی های فرد(

متناسب با گروه خود بازخورد صوتی )از طریق گوشی( دریافت کرده و به گروه کنترل  ،متوالیاکتساب افراد در سه روز شدند. 

. ساعت فاصله به عمل آمد 44ه و آزمون یادداری هم با ثبت شد تساباک. نمرات اجرای افراد در طی روزهای شدبازخوردی داده نمی

 استفاده شد. p≤35/3با تکرار سنجش در سطح معنی داری آزمون تحلیل واریانس  برای بررسی تفاوت بین گروهها از

 یافته ها
 است.نتایج آزمون تحلیل واریانس در مراحل اکتساب و یادداری نشان داده شده  1در جدول شماره 
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 نتیجه گیریبحث و 
دی نتایج نشان داد که مداخله بازخورد اسنادی بر اکتساب تاثیر معنی داری دارد. بازخورد اسنادی کارکردی باعث بهبود اجرا و بازخورد اسنا 

که بازخورد اسنادی کارکردی و  بودکارکردی سبب تخریب اجرای آزمودنی ها گردید. در آزمون یادداری نتایج به دست آمده بیانگر این 

. با توجه به تحقیقات مشابه در توجیه و همواره گروه کارکردی نسبت به گروه غیرکارکردی برتری دارد غیرکارکردی اثرات پایداری بر جای گذاشته

مورد نظر، باعث تسریع روند اجرا تکلیف نتایج به دست آمده می توان بیان کرد که بازخورد های اسنادی مطلوب با افزایش انگیزش و توجه افراد به 

 .اختالل ایجاد می کنندو یادگیری مهارت اسنادهای نامطلوب در روند اکتساب  امامهارت می شوند، اکتساب و یادداری 

 : بازخورد اسنادی، اکتساب، ، یادداری، دارتکلیدی ه هایواژ
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