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  شناگر بانوان در سالتو یادگیري بر هنجاري بازخورد اثربررسی 

  سمیه بناییان دستجردي، دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندر گز

  مهرداد موالیی، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی.

  

  

  چکیده

تواند یک حالت انگیزشی مثبت و یا منفی در یادگیرنده ایجاد جاري میشواهد پژوهشی حاکی از این است که بازخورد هن
کند و به طور مستقیم بر یادگیري اثرگذار باشد. بازخورد هنجاري، نوعی بازخورد اشتباه است که میانگین گروه به صورت غیرواقعی 

رسی اثر بازخورد هنجاري بر اکتساب و یادداري شود. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر برتر از فرد به او گفته میبهتر یا ضعیف
سال مورد آزمایش قرار  57/26با میانگین سنی  شناگر نفري از زنان 15نفر در دو گروه  30سالتوي شنا است. به این منظور 

وشش بود. گرفتند. تکلیف آزمودنی ها انجام سالتوي شنا در مراحل ده گانه، در هشت جلسه اکتساب و در هر جلسه انجام سه ک
پس از پایان جلسات اکتساب، به فاصله یک هفته آزمون یادداري انجام گردید. به گروه بازخورد هنجاري مثبت نمره واقعی فرد و 

هاي به درصد کمتر، و به گروه بازخورد هنجاري واقعی نمره واقعی فرد و گروه اعالم گردید. داده 20نمره غیرواقعی گروه با احتساب 
و تحلیل واریانس دوطرفه مورد ارزیابی قرار  SPSSافزار اساس چک لیست مربیان و داوران مجرب با استفاده از نرم دست آمده بر
دار بازخورد هنجاري ها حاکی از معنی دار بودن اثر بازخورد هنجاري مثبت در زمان اکتساب و همچنین اثر معنیگرفت. یافته

  باشد.بازخورد هنجاري واقعی میي یادداري نسبت به گروه مثبت در مـرحله

  

  بازخورد هنجاري، سالتوي شنا، اکتساب، یادداري، شناگر زن.  واژگان کلیدي:
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 مقدمه: -1

هاي اوست. رواشناسان به تازگی به عظمت انداز اندیشهامروزه اهمیت یادگیري در رشد آدمی بسی فراتر از چشم
اند که عامل اصلی در این شکل گی او پی برده و مشخص ساختههاي نخستین زندپذیري نوع آدمی، حتی در سالشکل

زند معلـول یادگیـري است. بدین معنی که یک رشته از پذیري یادگیري است. به اعتقاد آنان هر رفتاري که از ما سر می
رض تغییر شوند. به عالوه چون محیط زندگی افراد همواره در معهاي پیچیده میهاي ساده موجب یادگیريیادگیـري

  ).1376ها ناگزیر از یادگیري است (پارسا، است انسان براي غلبه بر این دگرگونی
هاي رفتار حرکتی است که از اواخر قرن بیستم در حال توسعه، گسترش و تغییر از زیر شاخه یادگیري حرکتی

سازي یادگیري بوده بهینه باشد. هدف غالب دانشمندان و پژوهشگران این حیطه به اوج رساندن اجراي حرکتی ومی
هاي مهم آموزشگران تربیت بدنی و مربیان کمک به یادگیرندگان مبتدي در اکتساب است. بنابراین، یکی از مسئولیت

رسد ) بنابراین به نظر می1389،زاده و واعظ موسوي: ترجمه نمازي2004هاي حرکتی است (اشمیت و ریسبرگ ،مهارت
هاي اثرگذار بر باشد مربی باید از چگونگی یادگیري افراد و وضعیتبر عهده مربی میمسئولیت اساسی در یادگیري 

  .)1380،: ترجمه واعظ موسوي و شجاعی1998یادگیري اطالع داشته باشد(مگیل، 
ترین متغیرهایی است که باشد. بدون شک بازخورد یکی از قويیکی از عوامل مهم پس از تمرین، بازخورد می

هاي بازخوردي که دهد. تا کنون مطالعات زیادي جهت شناسایی برنامههاي حرکتی را تحت تاثیر قرار میتیادگیري مهار
بیشترین تاثیر را بر یادگیري دارند انجام شده است اما همچنان سؤاالت زیادي راجع به بهترین شیوه براي ارائه باز خورد 

دهند که بازخورد افزوده تنها یک منبع اطالعاتی در نشان می جهت افزایش یادگیري وجود دارد. شواهد تحقیقاتی اخیر
گیرد (چیویاکوفسکی و ولف هاي انگیزشی باز خورد افزوده نیز قرار مییادگیري نیست، بلکه یادگیري تحت تأثیر ویژگی

2002،2005،2007.(  
-رند که از تمرین بیشتر لذت میداکنند، اظهار مینوآموزانی که هنگام تمرین باز خورد برانگیزاننده دریافت می 

زاده و ، نمازي2004تر اشتیاق بیشتري دارند (اشمیت و ریسبرگ، کنند و براي تمرین طوالنیتر تالش میبرند، سخت
  )1389واعظ موسوي 

کسب آگاهی در مورد فرآیندهاي انگیزشی ورزشکاران، به ویژه در سطح نخبه اهمیتی اساسی براي کمک به 
ها دارد. یکی از راهکارهاي ایجاد انگیزش که اخیراٌ در تحقیقات یادگیري حرکتی مطرح شده است حفظ مشارکت آن

)، بازخورد هنجاري است. این بازخورد شامل مقایسه با دیگران، یا مقایسه اجتماعی 2010لوثویت،  (چیویاکوفسکی، ولف،
تواند بر روي انگیزه یادگیرندگان، عملکرد و گیر میاست و از طریق رقابت مستقیم یا ارائه اطالعات درباره عملکرد فرا

 ).2010ها اثر گذار باشد (چیویاکوفسکی و لوثویت، یادگیري آن
شود در این نوع بازخورد یادگیرنده از امتیاز خود و همچنین اجراي گروه همساالن (بطور کاذب) آگاه می

بازخورد هنجاري مثبت و بازخورد هنجاري منفی تقسیم ). بازخورد هنجاري به دو دسته 2008(هانچینسون و همکاران،

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

شود. بازخورد هنجاري مثبت شامل اطالعاتی است که میانگین امتیازات اجرا کننده باالتر از میانگین امتیازات گروه می
لوث ،2008شود و بر عملکرد و یادگیري حرکتی تأثیر بسزایی دارد (هانچینسون و همکاران، همتایانش نشان داده می

) و باعث افزایش خودکارآمدي، اعتماد به نفس و انگیزه 2010، ولف، چیویاکوفسکی، لوث ویت،2010ویت و ولف،
). بازخورد هنجاري منفی شامل اطالعاتی است که میانگین امتیازات اجرا کننده 2013شود (ولف و همکاران، آزمودنی می

، 2010، لوث ویت، ولف، 2008شود(هانچینسون و همکاران، داده میتر از میانگین امتیازات گروه همتایانش نشان پایین
شود (ولف و ها می) و باعث کاهش خودکارآمدي، اعتماد به نفس و انگیزه آزمودنی2010ولف، چیویاکوفسکی، لوث ویت،

  ).2013همکاران، 
گرفته است؛ چنانچه از  ها با عنوان مقایسه اجتماعی نیز مورد استفاده قراربازخورد هنجاري در برخی پژوهش

دهد. هاي جنبشی را شکل میي اجتماعی صریح، اساس نتایج رقابتی در بسیاري از فعالیتآید، مقایسهتعاریف بر می
تواند اساسی نمرات یادگیرندگان در یک فعالیت حرکتی جدید می "متوسط"ي اطالعات هنجاري افراد مانند بنابراین ارائه

ي هنجاري براي فرد مطلوب باشد منجر به افزایش اعتماد به نفس، ردي باشد. اگر چنین مقایسهبراي ارزیابی عملکرد ف
، جردن، بندورا، و بنفیلد، 2008شود (هاچینسون، شرمن، مارتینویک، و تننبام، هاي مثبت و عالقه به فعالیت میواکنش
ممکن است منجر به کاهش اعتماد به  "هنجار"ا ). در مقابل، پیامدهاي منفی مقایسه ب1996؛ کاووسان و رابرتز، 1991

هاي منفی و کاهش انگیزه براي تمرین مهارت شود. بنابراین یک سؤال جالب توجه این است که آیا نفس، تولید واکنش
هاي حرکتی، عالوه بر بازخورد واقعی در مورد عملکردشان، بر عملکـرد حرکتی فراهم نمودن بازخورد هنجاري فعالیت

تر این است که آیا این اثرات، در صورت وجود، تاثیر عملکرد را به طور موقت در پی دارد وثر است؟ یک سؤال مهمآنها م
  کند؟تر ایجاد مییا اثرات یادگیري دائمی

  پیشینه تحقیق - 2

اي به بررسی اثرات اهداف پیشرونده، بازخورد هنجاري و نیازهاي تکلیف بر اجرا ) در مطالعه2009اونانیگرا (
سال بودند، این تحقیق بر اساس دو بعد  2/17دانش اموز با میانگین سنی 156پرداخت، شرکت کنندگان این تحقیق 

گرفت سرعت پاسخ و دقت پاسخ مورد سنجش قرار گرفت، بدین منظور، هر شرکت کننده جلوي صفحه مانیتوري قرار می
بر اساس  "L"و  "A"گان شامل فشردن کلیدهاي که بصورت افقی به دو قسمت تقسیم شده بود، فعالیت شرکت کنند

شد، که تکلیف در نظر گرفته شده در قسمت فوقانی  بود که با فعالیت همزمان رقیب در قسمت تحتانی مقایسه می
ها نشان از تأثیر منفی از هر شد. یافتهبازخورد مثبت یا منفی به صورت نوشتاري (بهتر از تو، بدتر از تو) نمایش داده می

اي در دقت عملکرد بود. در سرعت پاسخ نیز تفاوت معناداري دیده نشد. شرکت کنندگانی که هیچ وع بازخورد مقایسهن
تري را نسبت به شرکت کنندگانی که بازخورد هنجاري مثبت یا منفی هاي دقیقاي دریافت نکردند، پاسخبازخورد مقایسه

کردند و داراي اهداف از پیش دگانی که بازخورد مثبت دریافت میکردند، نشان دادند. و همچنین شرکت کنندریافت می
هاي با دقت کمتري را نسبت به به شرکت کنندگانی که در همان شرایط بازخورد منفی دریافت طراحی شده بودند، پاسخ

  کردند نشان دادند.می
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ي لیت زمان بندي شده) در پژوهش خود تأثیر بازخورد هنجاري بر یادگیري یک فعا2010ولف و همکاران (
ترتیبی مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش عالوه بر بازخورد در مورد عملکرد شرکت کنندگان در طی آزمایش، دو 
گروه از آنها، بازخورد هنجاري ساختگی در مورد بهبود بخش به بخش گروه همساالن خود پس از هر بخش از مجموع ده 

داد. ه ترتیب بهبود بیشتر (گروه بهتر) و یا کمتر (گروه بدتر) از میانگین بهبود را نشان میآزمایش دریافت کردند. نمرات ب
یک روز بعد، در آزمون انتقال که براي تولید زمان مطلق جنبش جدید مورد نیاز بود، گروه بهتر، یادگیري بهتري نسبت 

بنی تاثیر عوامل انگیزشی بر یادگیري مهارت هاي ها بر شواهد و دالیل متعدد مبه گروه بدتر نشان دادند. این یافته
  گردد.حرکتی اضافه می

تـر از حـد متوسط، )، به این فرضیه رسیدند که اطالعات مبنی بر عملکرد پایین2010،2009ولف و لوثویت (
ضعیف در انگیزد، مکانیسمـی که آنها خـودمحرکی نامیدند. بازخـوردي که عملکرد تفکـر در مورد خویشتن را برمی

  کند.هاي عاطفی را فعال میدهد، فرآیندهاي خود تنظیمی براي مدیریت افکار و پاسخمقایسه با دیگران را نشان می
-اي بر تعادل دانشجویان پرداختند. آزمودنیمقایسه –) به بررسی اثرات بازخورد اجتماعی2010لوثویت و ولف (

منفی و کنترل تقسیم شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که هم  هاي این تحقیق به سه گروه هنجاري مثبت، هنجاري
گروه بازخورد هنجاري مثبت و هم گروه بازخورد هنجاري منفی یادگیري بهتري نسبت به گروه کنترل نشان دادند، اما 

ازخورد منتسب ها دلیل این امر را به اثرات انگیزشی این نوع بیادگیري گروه بازخورد هنجاري به مراتب بهتر بود. آن
  کردند.

) به بررسی تأثیر بازخورد هنجاري بر یادگیري یک تکلیف زمان بندي 2010ولف، چیویاکوفسکی، لوثویت (
-7بایست با دست راستشان بطور مرتب کلیدهاي (دانشجوي مقطع کارشناسی می 36متوالی پرداختند. به این منظور، 

نها این بود که این تکلیف در یک زمان مشخص و با حداکثر در سه دادند. هدف آ) کامپیوتر را نشان می5- 6-1- 3-8
آزمون اکتساب، یادداري و انتقال انجام گیرد. شرکت کنندگان به دو گروه بازخورد هنجاري مثبت و بازخورد هنجاري 

روه بعد از هاي هر دو گکوشش را طی مرحله اکتساب انجام دادند. آزمودنی 80منفی تقسیم شدند، همه شرکت کنندگان 
کردند. نتایج این تحقیق نشان داد هر دو کوشش بازخورد کاذب دریافت می 10هر کوشش بازخورد واقعی و پس از هر 

گروه خطاهاي زمانی مشابهی را در آزمون اکتساب و یادداري داشتند ولی در آزمون انتقال گروه هنجاري ثبت خطاي 
  فی داشتند.زمان بندي کمتري را نسبت به گروه هنجاري من

) به بررسی اثر بازخورد هنجاري بر میزان تعادل زنان مسن پرداختند. 2011ولف، چیویاکوفسکی، لوث ویت (
سال بودند که  2/71زن مسن با میانگین سنی  29این تحقیق شامل دو آزمایش بود. شرکت کنندگان در آزمایش یک، 

زمایش یک نشان داد که گروه بازخورد هنجاري مثبت اجراي به دو گروه هنجاري مثبت و کنترل تقسیم شدند. نتایج آ
بهتري نسبت به گروه کنترل از خود نشان دادند. همچنین نتایج این آزمایش نشان داد که با باال بردن ادراك توانایی 

شرکت سال  6/63زن مسن با میانگین سنی  28توان میزان تعادل آنها را بهبود بخشید در آزمایش دو، کهنساالن می
ها بر کردند که به دو گروه هنجاري مثبت و کنترل تقسیم شدند. در آزمایش دوم اثر افزایش امید در شرکت کننده

اجراي تعادل سنجیده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که بیان یک عبارت ساده پیرامون عملکرد همساالن قبل از شروع 
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هاي پیرامون تکلیف در بزرگساالن را ه طور معناداري افزایش و نگرانیتمرین، خودکارآمدي و یادگیري را در سالمندان ب
  کاهش داد.

) در تحقیقی اثرات مقایسه اجتماعی در یادگیري کودکان را مورد 2012لوسیانا، چیویاکوفسکی، ولف، لوثویت(
د کیسه هاي ساله برزیلی شرکت کردند که از آنها خواسته ش 10کودك  32بررسی قرار دادند. در این تحقیق 

-هاي موجود در این تحقیق نشان میگرمی را به یک هدف مدور با استفاده از دست غیر برتر پرتاب کنند. یافته100لوبیا
دهد، منجر به دهد که، اعتقاد یک فرد به این که اجراي باالتر از حد متوسط، یا بهتر از یکی از همتایان فرد انجام می

  ساله افزایش دهد. 10تواند یادگیري را در کودکان ، میافزایش انگیزه، و به نوبه خود
) تاثیر تعاملی بازخورد هنجاري و مفاهیم توانایی در یادگیري یک تکلیف تعادلی را مورد 2013ولف و همکاران (
- بودند در این تحقیق شرکت 3/22دانشجوي مقطع کارشناسی با میانگین  64کنندگان بررسی قرار دادند. شرکت

، توانایی ذاتی بهتر، توانایی ذاتی بدتر، مهارت دریافتی بهتر و مهارت دریافتی بدتر تقسیم شدند. تکلیف کنندگان
کوشش بود که پس از هر کوشش بازخورد دروغین  90ها حفظ تعادل بر روي دستگاه تعادل سنج در طی انجام آزمودنی

ی بهتر و گروه مهارت دریافتی بهتر) یادگیري و پیشرفت کردند. بر اساس نتایج، دو گروه بهتر (توانایی ذاتدریافت می
باالتري را در مرحله اکتساب، یادداري در مقایسه با دو گروه بدتر (گروه توانایی ذاتی بدتر و گروه مهارت دریافتی بدتر) 

  ها تأثیر بسزایی داشته است.نشان دادند و همچنین عوامل انگیزشی بر یادگیري مهارت حرکتی آن
خل کشور گرچه مطالعات پیرامون بازخورد متعدد است، ولی در مورد بازخورد هنجاري مطالعات انگشت در دا

  گردد.شمار است. به چند مورد از کارهاي انجام شده در ایران اشاره مختصري می
مقایسه اثر بازخورد به کوشش هاي موفق، هنجاري و خودکنترل بر انگیزش، اجرا و یادگیري مهارت سرویس «

) به انجام رسانده است. شرکت 1391عنوان تحقیقی است که پناهی بروجنی (» ساله 10-12بدمینتون در دختران 
سال بودند که به  82/10±58/0دختر دانش آموز مقطع ابتدایی با میانگین سن  60کننده هاي این تحقیق نیمه تجربی، 

بی بازخورد به کوشش هاي موفق، هنجاري منفی، گروه تجر 4صورت در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در 
هنجاري مثبت، خودکنترل و یک گروه کنترل قرار گرفتند. همه شرکت کننده ها در ورزش بدمینتون مبتدي بودند. 
تکلیف مورد بررسی سرویس فورهند بدمینتون بود. هر دانش آموز در پیش آزمون، دوره اکتساب دو جلسه اي (هر جلسه 

ششی) و پس از دو روز در آزمون یادداري و انتقال شرکت کرد. دقت سرویس شرکت کننده ها با استفاده کو 10دسته  2
هاي موفق، پس گیري شد. شرکت کننده هاي گروه بازخورد به کوششاز آزمون سرویس کوتاه بدمینتون فرانسوي اندازه

خودکنترل در مورد دو کوشش به درخواست از هر دسته کوشش در مورد دو کوشش بهتر خود و اعضاي گروه بازخورد 
خودشان آگاهی از نتیجه دریافت کردند. شرکت کننده هاي گروه هنجاري منفی و مثبت عالوه بر میانگین امتیاز هر 

%بیشتر و کمتر از میانگین امتیاز خود را به عنوان میانگین گروه مورد مطالعه دریافت کردند. 10دسته کوشش، به ترتیب 
گروه کنترل هیچ نوع بازخوردي ارائه نشد. نتایج نشان داد که بین اثر انواع بازخوردهاي مورد بررسی بر به اعضاي 

اکتساب تفاوت معنی داري وجود نداشت. بازخورد به کوشش هاي موفق اثر معنی داري بر یادداري مهارت سرویس 
ي منفی بود. اثر بازخورد هنجاري مثبت بر انتقال بدمینتون داشت و این اثر به طور معنی داري بیشتر از بازخورد هنجار

به طور معنی داري بیشتر از بازخورد هنجاري منفی و خودکنترل بود. عالوه بر این، نتایج تحلیل واریانس دو عاملی 
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ترکیبی نشان داد که گروه هنجاري مثبت بیشترین و گروه هنجاري منفی کمترین انگیزش را در مراحل اکتساب و 
  داشتند. بنابراین به نظر می رسد مکانیسم اثر این بازخوردها بر اجرا و یادگیري، فقط نقش انگیزشی آنها نیست. یادگیري

اثر بازخورد هنجاري بر دقت عملکرد، الکترومیوگرافی و کینماتیک « ) در پژوهش خود با عنوان: 1392رشیدي (
زخورد هنجاري مثبت و منفی بر دقت عملکرد، نویسد: هدف از تحقیق حاضر، مقایسه اثر بامی» پرتاب دارت

هاي بازخورد هنجاري، الکترومیوگرافی عضالت شانه و بازو وکینماتیک مفصل آرنج در پرتاب دارت بود. در وضعیت
% 20ها پس از هر کوشش امتیاز واقعی و پس از هر دسته کوشش میانگین امتیاز گروه را به طور غیر واقعی (کنندهشرکت

% بیشتر از امتیاز خود در وضعیت منفی) دریافت نمودند. در وضعیت کنترل 20امتیاز خود در وضعیت مثبت و کمتر از 
کردند. دقت عملکرد پرتاب دارت با استفاده از  ها فقط بعد از هر کوشش، امتیاز واقعی خود را دریافت کنندهنیز شرکت

ها ثبت شد. عالوه بر این، کینماتیک مفصل آرنج یاز تمام پرتابگیري و میانگین امتروش امتیازگذاري استاندارد اندازه
 2عضالت شانه و بازو در  RMSاي آرنج) و (حداکثر فلکشن آرنج، زاویه آرنج هنگام رهایی دارت و حداکثر سرعت زاویه

انس اندازه گیري و ثبت شد. نتایج تحلیل واری EMGو  Vicon Nexusدسته کوشش آخر هر وضعیت توسط دستگاه 
داري بر دقت نشان داد که بازخورد هنجاري مثبت داراي اثر معنی p =05/0داري - هاي تکراري در سطح معنیسنجش

اجرا بود؛ اما بازخورد هنجاري روي شدت فعالیت عضالت در هنگام اجراي پرتاب دارت تاثیري نداشت. عالوه بر این، 
بیشترین فلکشن آرنج نداشت؛ اما در زاویه آرنج هنگام رها کردن اي و داري بر سرعت زاویهبازخورد هنجاري اثر معنی

رسد اثر بازخورد هنجاري دار بین بازخورد هنجاري مثبت و کنترل دیده شد. بنابراین به نظر میدارت اختالف معنی
باعث بهبود مثبت بر دقت عملکرد مربوط به انگیختگی بدنی نیست و از طریق کاهش زاویه آرنج هنگام رها کردن دارت 

  گردد.عملکرد می
بررسی اثر بازخورد هنجاري روي یادگیري مهارت پرتاب از باالي شانه «) تحقیقی با عنوان 1392جهانبخش (

انجام داده است. در این تحقیق آمده است: هدف این تحقیق، تعیین تاثیر بازخورد » سال شهر اهواز 11تا  9دانش آموزان 
ساله شهر اهواز بوده است. جامعه آماري این تحقیق را  9تا 11گیري پرتابی کودکان دفهنجاري بر یادگیري مهارت ه

نفر از آنان به  90ساله شهر اهواز تشکیل دادند. با استفاده از روش نمونه گیري خوشه اي چندمرحله اي  9تا  11کودکان 
پیش آزمون در سه گروه بازخورد هنجاري شیوه تصادفی انتخاب و براساس سن، قد، وزن، طول دست، طول بازو و نمرات 

دقیقه) و تاخیري 10مثبت، منفی و کنترل ، تکلیف را در سه مرحله اکتساب، یادداري و انتقال به دو صورت فوري (
کوشش بازخورد حقیقی و بعد از پایان بلوك ساعت) انجام دادند.در مرحله اکتساب، گروه مثبت و منفی، بعد از هر24(

  ها نشان داد بازخورد هنجاري مثبت اثر تسهیل کننده در یادگیري حرکتی دارد.کردند یافتهي دریافت میبازخورد هنجار
اثر بازخورد دقیق، غیردقیق و هنجاري بر یادگیري یک «) در تحقیقی با عنوان 1392اسالمی نصرت آبادي (

تواند یک ه کارکرد انگیزشی بازخورد مینویسد: شواهد تحقیقاتی حاکی از این است کبندي متوالی ) میتکلیف زمان
حالت انگیزشی مثبت و یا منفی در یادگیرنده ایجاد کند و به طور مستقیم بر یادگیري اثرگذار باشد بر این اساس هدف 

بندي متوالی بوده است. از پژوهش حاضر، بررسی اثر بازخورد دقیق، غیردقیق و هنجاري بر یادگیري یک تکلیف زمان
به صورت هدفمند انتخاب و به طور تصادفی  5/22دانشجوي دختر و پسر دانشگاه یزد با میانگین سنی  75ر، بدین منظو

ها حرکت در مسیر از در پنج گروه دقیق، غیردقیق، هنجاري مثبت، هنجاري منفی و کنترل قرار گرفتند. تکلیف آزمودنی
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بندي مطلق معین بود. نتایج مراحل اکتساب و مانبا حفظ ز 5-1-  6- 8 -3-  7قبل مشخص شده یعنی فشردن کلیدهاي 
هاي هاي دقیق و هنجاري مثبت به طور معناداري کمتر از گروهبندي مطلق گروهیادداري نشان داد خطاي زمان

توانند بر یادگیري مهارت رسد عوامل انگیزشی میغیردقیق، هنجاري منفی و کنترل بوده است. بنابر این به نظر می
  گذار باشند.حرکتی اثر

  ، تکالیف و نحوه اجراروش پژوهش - 3

پژوهش حاضر، با توجه به اهداف پیش بینی شده، از نوع تحقیقات نیمه تجربی بوده که به شیوه میدانی انجام  
گردیده است. در این پژوهش، اثر بازخورد هنجاري (مثبت) بر اکتساب و یادداري سالتوي شناي دختران سنجیده شده 

  اصفهان بودند. خلیج فارس دولت آباد اري این پژوهش،  زنان (آموزش دیده شناي کرال سینه) استخر است. جامعه آم
ها به نفري بود. آزمودنی 15جلسه اکتساب و یک جلسه یادداري در دو گروه  8مراحل اجراي پژوهش شامل 

گانه سالتوي  10ودنی ها مراحل جلسه تحت آموزش و تمرین قرار گرفتند. در هر جلسه آزم 3هفته و هر هفته  3مدت 
 و زیر نظر مربیان و داوران مجرب اجرا نمودند.  شنا را بر اساس برنامه تمرینی از پیش مشخص شده

الف) متغیر مستقل: متغیر مستقل در این پژوهش، نوع ارائه بازخورد بوده است؛ بازخورد هنجاري مثبت به 
هاي یانگین  نمرات کل گروه و بازخورد هنجاري  واقعی به کوشش% کسر از  م20به میزان » الف«هاي گروه کوشش

  است. » ب«گروه 
ب) متغیر وابسته: متغیر وابسته در این پژوهش میزان پیشرفت نمره آزمون در مرحله اکتساب شامل هشت 

  آزمون اکتساب و یک آزمون یادداري بود. 
باشد. محقق تکالیف هر ابل تفکیک به اجزا میاز آنجا که سالتو ترکیبی از حرکات و مهارتهایی است که ق

تکالیف و شرح مراحل آزمون  1آزمودنی را با اخذ نظرات داوران و مربیان مجرب شنا، فهرست نموده است. در جدول 
  آمده است.
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  ها یآزمودن فیشرح مراحل آزمون و تکال  1جدول 

شرح مرحلهمراحل آموزش
باالنس با کف دو تا دست ها به مدت 10 ثانیه مکث زیر آبمرحله اول
شناي کرال سینه به فاصله یک دست مانده به دیواره +غلت سریع و صاف رو به دیوارمرحله دوم
شناي کرال سینه به فاصله یک دست مانده به دیواره +غلت سریع و صاف رو به دیوار + چرخشمرحله سوم

مرحله چهارم
شناي کرال سینه به فاصله یک دست مانده به دیواره +غلت سریع و صاف رو به دیوار + چرخش + پیچش به 

فاصله یک دست مانده به دیواره

مرحله پنجم
شناي کرال سینه به فاصله یک دست مانده به دیواره +غلت سریع و صاف رو به دیوار + چرخش + پیچش به 

فاصله یک دست مانده به دیواره + پیچش

مرحله ششم
شناي کرال سینه به فاصله یک دست مانده به دیواره +غلت سریع و صاف رو به دیوار + چرخش + پیچش به 

فاصله یک دست مانده به دیواره + پیچش + تماس هر دو پا به دیواره

مرحله هفتم
شناي کرال سینه به فاصله یک دست مانده به دیواره +غلت سریع و صاف رو به دیوار + چرخش + پیچش به 
فاصله یک دست مانده به دیواره + پیچش + تماس هر دو پا به دیواره + فشار هر دو پاها به دیواره و دست 

مرحله هشتم
شناي کرال سینه به فاصله یک دست مانده به دیواره +غلت سریع و صاف رو به دیوار + چرخش + پیچش به 
فاصله یک دست مانده به دیواره + پیچش + تماس هر دو پا به دیواره + فشار هر دو پاها به دیواره و دست 

ها و بدن رو به دیواره در سطح افق + کشش زیر آب با پاي کرال سینه یا موج

مرحله نهم
شناي کرال سینه به فاصله یک دست مانده به دیواره +غلت سریع و صاف رو به دیوار + چرخش + پیچش به 
فاصله یک دست مانده به دیواره + پیچش + تماس هر دو پا به دیواره + فشار هر دو پاها به دیواره و دست 
ها و بدن رو به دیواره در سطح افق + کشش زیر آب با پاي کرال سینه یا موج + شناور شدن روي سطح آب

مرحله دهم

شناي کرال سینه به فاصله یک دست مانده به دیواره +غلت سریع و صاف رو به دیوار + چرخش + پیچش به 
فاصله یک دست مانده به دیواره + پیچش + تماس هر دو پا به دیواره + فشار هر دو پاها به دیواره و دست 

ها و بدن رو به دیواره در سطح افق + کشش زیر آب با پاي کرال سینه یا موج + شناور شدن روي سطح 
آب+ شروع کردن به شناي کرال سینه صحیح

  

  روش گردآوري اطالعات -4

الزم با هیأت شناي استان اصفهان به عمل آمد و با بهترین مدرسین و براي انجام پژوهش حاضر ابتدا هماهنگی 
هاي الزم صورت گرفت. سپس با مسئوالن استخر کوثر اصفهان هماهنگی الزم انجام گردید. از بین داوران کشور مشورت

ها عه شدند. کلیه آزمودنینفر به صورت داوطلبانه و با در نظر قرار دادن معیارهاي انتخاب، وارد مطال 30زنان استخر کوثر 
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هاي طول دست، گیريها توسط محقق تکمیل گردید. اندازهفرم رضایت آگاهانه را امضا کردند. لیست مشخصات آزمودنی
طول پا، طول قد در حالت نشسته، قد و وزن براي تمام شرکت کنندگان بر اساس اصول آنتـروپومتري انجام شد. سپس 

  هر آزمودنی را با اخذ نظرات داوران و مربیان مجرب شنا، تعیین نمود  محقق مراحل آموزش و تکالیف
و پس از تسلط محقق به  انجام گرفت (پایلوت)ابتدا یک مطالعه مقدماتی بر روي چند نفر به صورت آزمایشی 

ته و هر هف 3ها به مدت روش اجرا و حل مشکالت احتمالی در مراحل مختلف، اجراي مطالعه اصلی آغاز شد. آزمودنی
جلسه تحت آموزش و تمرین قرار گرفتند. آزمودنی ها قبل از آزمون تمریناتی را در خصوص آشنایی با سالتو  3هفته 

ها بطور یکسان و بدون تمایز فراگرفته و در هشت جلسه اکتساب زیر نظر مربیان تمرین نمودند. به هر دو گروه آموزش
-ها ثبت گردید. نحوه نمرههاي آزمودنیانجام داده و باالترین نمره کوششداده شد. هر آزمودنی سه کوشش در هر جلسه 

آورده شده است. در گروه بازخورد هنجاري مثبت، عالوه بر ارائه نمره واقعی » الف«ها در پیوست دهی به اجراي آزمودنی
ده شد. در گروه بازخورد هنجاري کمتر از نمره واقعی بازخورد دا 20هر آزمودنی، میانگین نمره گروه هم ارائه شد ولی %

گانه ثبت ها در مراحل دهواقعی، نمره واقعی آنان و میانگین نمره واقعی گروه اعالم گردید. در هر جلسه نمرات آزمودنی
ها انجام شده و مربیان با استفاده از چک گردید. در هر جلسه تمرین در آزمون اکتساب سه کوشش توسط آزمودنی

هاي انجام شده را ثبت نمودند. در مرحله یادداري نیز یک کوشش توسط باالترین نمره کوشش لیست ثبت نمرات،
  دو گروه انجام شد و نتیجه در چک لیست ثبت گردید.  هايآزمودنی

آوري اطالعات نگارش فصول آغاز گردید. شایان ذکر است که از هنگام ورود به حیطه مطالعاتی و پس از جمع
نامه از منابع معتبر و مقاالت در زمینه بازخورد هنجاري و یادگیري حرکتی و ... مطالعه و گارش پایاندر خالل اجرا و ن

  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  SPSSها با نرم افزار هاي به دست آمده از آزمونفیش برداري شد. داده

  روش آماري و شیوه تجزیه و تحلیل اطالعات - 5

مایش و نیز روش طراحی آزمون براي تحلیل آماري نتایج حاصل از روش آنالیز با توجه به شرایط انجام آز
تر، آنالیز واریانس دو طرفه بین گروهی استفاده گردید. در اینجا دو طرفه به این معناست واریانس دو طرفه یا بطور دقیق

بندي و زمان. هم چنین بین د از گروهاند که در اینجا عبارتنکه دو متغیر مستقل در طراحی و انجام آزمایش حضور داشته
اند. این تکنیک ما را گروهی بیانگر این موضوع است که افراد مختلف و کامال مستقل از یکدیگر در هر گروه وجود داشته

   .سازد تا اثر تکی و متقابل دو متغیر مستقل را بر روي یک متغیر وابسته بسنجیمقادر می
توان اثر اصلی را براي هر متغیر مستقل پیدا نمود دو طرفه در این است که مینکته قابل توجه در مورد طراحی 

دهد که تاثیر یک متغیر مستقل بر روي متغیر پاسخ، وابسته و امکان وجود اثر متقابل را سنجید. اثر متقابل زمانی رخ می
   به سطوح متغیر مستقل دومی باشد.
گیري نمره سالتو را از آزمایش از پیش طراحی شده به منظور اندازههاي بدست آمده از در این پژوهش ابتدا داده

و آنالیز واریانس دو طرفه را به منظور مقایسه عملکرد بین گروه ها،   Tلحاظ توصیفی ارزیابی نموده و سپس آزمون
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 SPSSنرم افزار  ها و همچنین آزمایش طرح شده از. براي تحلیل دادهگردیدمتغیرها و هم چنین اثرهاي متقابل انجام 
 خطاي نوع اول سنجیده شده است. 05/0با   P-Valuهاي آماري مقدار  استفاده شده است و در تمامی آزمون

باشیم که متغیر اول داراي دو سطح (گروه بازخورد بندي و زمان روبرو میدر پژوهش حاضر با دو متغیر گروه
د و متغیر دوم داراي هشت سطح (آزمونهاي اکتساب در هشت باشگروه بازخورد هنجاري واقعی) می -هنجاري مثبت 

خواهیم تا تأثیر این کنند و ما میجلسه) است. در واقع این متغیرها در آزمایش ما نقش متغیرهاي مستقل را بازي می
بسته از باشد بسنجیم. قابل ذکر است که متغیر وامتغیرهاي مستقل را بر روي متغیر وابسته که همان نمره سالتو می

توسط آزمون تی مستقل، میانگین  ابتداآید.میانگین نمره سالتو هر فرد از میان ده آیتم آموزشی در هر جلسه بدست می
هاي سن، وزن، قد، قد در حالت نشسته، طول دست، طول پا را با هم مقایسه کرده و در یک جدول مشترك آورده و 

به متغیر پاسخ با توجه به ترکیب سطوح مختلف متغیرهاي مستقل  اي از آمار توصیفی مربوطسپس در ادامه خالصه
هاي مرکزي و انحراف معیار بعنوان اي از شاخصآورده شده است. در این جداول تنها به بررسی میانگین بعنوان نماینده

  ایم.ها پرداختههاي پراکندگی براي کسب دید کلی نسبت به وضعیت سطحاي از شاخصنماینده
 

  ها به تفکیک دو گروه  خالصه نتایج آزمون تی مستقل جمعیت شناختی آزمودنی : 2جدول

 سطح معناداري درجه آزادي آماره تی مستقل انحراف معیار میانگین تعداد گروه متغیرها 

66/26 15 گروه بازخورد هنجاري واقعی سن  24/3  498/0 -  28 622/0  
26/27 15 گروه بازخورد هنجاري مثبت  34/3  

26/60 15 گروه بازخورد هنجاري واقعی وزن  81/7  552/ -  28 585/0  
86/61 15 گروه بازخورد هنجاري مثبت  05/8  

40/75 15 گروه بازخورد هنجاري واقعی طول دستها  42/4  245/ -  28 808/0  
80/75 15 گروه بازخورد هنجاري مثبت  52/4  

80/95 15 گروه بازخورد هنجاري واقعی طول پاها  96/3  041/0  28 967/0  
73/95 15 گروه بازخورد هنجاري مثبت  86/4  

قد در حالت 
 نشسته

86/86 15 گروه بازخورد هنجاري واقعی  28/20  186/0  28 940/0  

46/86 15 گروه بازخورد هنجاري مثبت  27/3  
 
 قد
 

86/164 15 گروه بازخورد هنجاري واقعی  29/3  798/0  28 600/0  
خورد هنجاري مثبتگروه باز  15 60/165  22/4  

ها، میانگین سن، وزن و طول دستها، طول پاها،  دهد با تایید فرض همگونی واریانس فوق نشان می جدولنتایج 
ها  در دو گروه بازخورد هنجاري واقعی و مثبت از لحاظ آماري تفاوت معنادار وجود  قد در حالت نشسته و قد آزمودنی

اي از آمار توصیفی در ادامه خالصه ه عبارتی میانگین متغیرهاي ذکر شده در دو گروه  با هم برابر است.ب .)<05/0pندارد(
 مربوط به متغیر پاسخ با توجه به ترکیب سطوح مختلف متغیرهاي مستقل آورده شده است.
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  : بررسی تغییرات پاسخ درهر یک از دو عامل در طول زمان 1 نمودار

  

  داري عوامل درگیر در آزمایشبررسی معنا : 3جدول

 مقدار معناداري درجه آزادي خطا درجه آزادي فرضیه مقدار بحرانی  
 
 

 عامل اول گروه بندي

Pillai's Trace 2/381 1 14 145/0  
Wilks' Lambda 2/381 1 14 145/0  

Hotelling's Trace 2/381 1 14 145/0  
Roy's Largest Root 2/381 1 14 145/0  

 
 عامل دوم زمان

Pillai's Trace 567/497 7 8 0/0  
Wilks' Lambda 567/497 7 8 0/0  
Hotelling's Trace 567/497 7 8 0/0  
Roy's Largest Root 567/497 7 8 0/0  

 
 اثر متقابل

Pillai's Trace 26/923 7 8 0/0  
Wilks' Lambda 26/923 7 8 0/0  
Hotelling's Trace 26/923 7 8 0/0  
Roy's Largest Root 26/923 7 8 0/0  

وجود اثر هر عامل و همچنین وجود اثر متقابل با استفاده از معیارهاي چند متغیره همچون النداي  3در جدول 
ویلک، هوتلینگ تریس براي بررسی اثر استفاده شده است. همانطور که در این جدول مشخص شده است و با توجه به 

است و با در نظر گرفتن  145/0ذکر شده براي متغیر اول که براي هر چهار شاخص برابر با P-Valuا یمقادیر معناداري 
گیریم که عامل اول یعنی در نظر گرفته شده است، این نتیجه را می 05/0خطاي نوع اول که مقدار آن بطور پیش فرض

براي هر دوي اثر عامل اول و هم چنین اثر متقابل  P-Valuگروه بندي اثر معنا داري بر روي متغیر پاسخ ندارد. اما مقدار 
براي هر چهار شاخص برابر صفر است که با توجه به مقدار خطاي نوع اول نشان دهنده این امر است که عامل دوم یعنی 

  گذارند.زمان و هم چنین اثر متقابل بطور معنا داري بر روي مقادیر متغیر پاسخ تاثیر می
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  سطوح متغیر گروه بنديبررسی توصیفی  :4جدول

%95فاصله اطمینان  انحراف معیار میانگین عامل اول گروه بندي  
 حد باال حد پایین

1 46/803 1/575 43/426 50/181 
2 49/517 1/189 46/967 52/066 

شود میانگین سطوح مختلف عامل اول بررسی شد. همانطور که در این جدول مالحظه می پیشین در جدول
رسد. میانگین گروه ن عملکرد گروه هنجاري مثبت در متغیر گروه با گروه هنجاري واقعی متفاوت به نظر میمیانگی

% 95باشد اما انحراف معیار آن بیشتر است. در ضمن فاصله اطمینان هنجاري مثبت کمتر از گروه هنجاري واقعی  می
  ست.ارایه شده ا جدولبراي میانگین هر یک از دو گروه نیز در این 

 
بررسی تغییرات پاسخ در هر یک از سطح عامل گروه بندي در طول زمان : 2نمودار  

رسد که میانگین گروه هاي هنجاري مثبت و واقعی براي متغیر گروه با قبل بنظر می نموداربا توجه به اطالعات 
 713/2نیم که این تفاوت برابر بیهم تفاوت دارند که در جدول بعدي این تفاوت نشان داده شده است. در این جدول می

توان با ایم اما نمیاست، گویا از گروه هنجاري مثبت به گروه هنجاري واقعی با افزایش میانگین متغیر پاسخ مواجه شده
  استفاده از اطالعات جدول قبل معناداري این تفاوت را پذیرفت.

  بررسی برابري میانگین دو سطح عامل اول: 5جدول 

اولعامل  عامل اول  
تفاضل 
مقدار  انحراف معیار میانگین

 بحرانی
 فاصله اطمینان براي تفاضل میانگین ها

 حد باال حد پایین
1 2 -2/713 1/759 /0 145 -6/485 1/058 
2 1 2/713 1/759 /0 145 -1/058 6/485 

معناداري بین  شود که فرض برابري میانگین دو سطح رد نشده است و نتیجه تفاوتمالحظه می  5در جدول 
% بدست آمده 95شود. همچنین فاصله اطمینان دو سطح (هنجاري مثبت و واقعی) این متغیر از نظر میانگین دیده نمی

هاست. این فاصله در اطراف صفر متقارن ها نیز شامل صفر است که نشان دهنده برابري میانگینبراي تفاضل میانگین
  باشد.دهد اما این تفاوت معنادار نمینشان می نیست و تفاوت میان این دو میانگین را

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

شود کنیم. همانطور که در این جدول مالحظه میمیانگین سطوح مختلف عامل دوم را بررسی می 6در جدول
رسد که میانگین پاسخ ثبت شده براي هیچ کدام از سطوح هشت گانه عامل دوم با هم برابر نیست، گویا با بنظر می

این عامل به سطوح باالتر میانگین متغیر پاسخ افزایش یافته است و هیچ دو سطحی از  1از سطح  افزایش زمان و گذر
% نیز براي میانگین پاسخ هر سطح با توجه به مقدار انحراف معیار همان 95نظر عملکرد یکسان نیستند. فاصله اطمینان 

 سطح بدست آمده است.
  بررسی توصیفی سطوح متغیر دوم :6جدول

زمان عامل دوم  انحراف معیار میانگین 
 فاصله اطمینان

 حد باال حد پایین

1 20/567 1/284 17/813 23/320 
2 27/500 1/697 23/861 31/139 
3 34/250 1/668 30/672 37/828 
4 42/733 1/597 39/309 46/158 
5 52/150 1/434 49/075 55/225 
6 61/247 1/171 58/735 63/758 
7 69/383 /0 827 67/610 71/156 
8 77/450 /0 615 76/131 78/769 

هر سطح از عامل زمان دقیقا با تمام سطوح دیگر از این عامل مقایسه شده است. همانطور که از  7در جدول 
توان گفت که شود و میپیداست فرض برابري میانگین سطوح عامل زمان با یکدیگر بطور قطع رد می P-Valuمقدار 

شود. در ضمن فاصله گانه عامل زمان از لحاظ میانگین متغیر پاسخ تفاوت معنادار مالحظه می میان سطوح هشت
% براي تفاضل میانگین بین سطوح نیز بدست آمده که هیچ کدام شامل صفر نبوده و نشان دهنده عدم 95اطمینان هاي 

یانگین کمتر یا بیشتر با سایر سطوح می برابري میانگین سطوح است. اطالعات بیشتر در مورد اینکه کدام سطح داراي م
  .باشد نیز از این فواصل قابل استخراج است

  بررسی برابري میانگین دو سطح عامل دوم: 7جدول 
 مقدار بحرانی انحراف معیار تفاضل میانگین 2زمان         1زمان 

 فاصله اطمینان تفاضل میانگین ها

 حد باال حد پایین

1 

2 -6/933 0/641 0/0 -9/398 -4/468 
3 -13/683 1/077 0/0 -17/826 -9/541 
4 -22/167 1/242 0/0 -26/942 -17/391 
5 -31/583 1/359 0/0 -36/807 -26/360 
6 -40/680 1/353 0/0 -45/883 -35/477 
7 -48/817 1/293 0/0 -53/788 -43/846 
8 -56/883 1/178 0/0 -61/414 -52/353 

2 

1 6/933 0/641 0/0 4/468 9/398 

3 -6/750 /728 0/0 -9/550 -3/950 
4 -15/233 1/018 0/0 -19/147 -11/320 
5 -24/650 1/288 0/0 -29/603 -19/697 
6 -33/747 1/458 0/0 -39/353 -28/141 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

7 -41/883 1/564 0/0 -47/897 -35/870 
8 -49/950 1/587 0/0 -56/053 -43/847 

3 

1 13/683 1/077 0/0 9/541 17/826 

2 6/750 0/728 0/0 3/950 9/550 

4 -8/483 0/520 0/0 -10/483 -6/484 
5 -17/900 1/010 0/0 -21/783 -14/017 
6 -26/997 1/324 0/0 -32/089 -21/904 
7 -35/133 1/528 0/0 -41/007 -29/260 
8 -43/200 1/602 0/0 -49/359 -37/041 

4 

1 22/167 1/242 0/0 17/391 26/942 

2 15/233 1/018 0/0 11/320 19/147 

3 8/483 0/520 0/0 6/484 10/483 
5 -9/417 /860 0/0 -12/725 -6/109 
6 -18/513 1/240 0/0 -23/280 -13/747 
7 -26/650 1/442 0/0 -32/195 -21/105 
8 -34/717 1/511 0/0 -40/525 -28/908 

5 

1 31/583 1/359 0/0 26/360 36/807 

2 24/650 1/288 0/0 19/697 29/603 

3 17/900 1/010 0/0 14/017 21/783 
4 9/417 /860 0/0 6/109 12/725 
6 -9/097 /677 0/0 -11/701 -6/493 
7 -17/233 1/074 0/0 -21/361 -13/105 
8 -25/300 1/288 0/0 -30/250 -20/350 

6 

1 40/680 1/353 0/0 35/477 45/883 

2 33/747 1/458 0/0 28/141 39/353 

3 26/997 1/324 0/0 21/904 32/089 
4 18/513 1/240 0/0 13/747 23/280 
5 9/097 /677 0/0 6/493 11/701 
7 -8/137 /564 0/0 -10/303 -5/970 
8 -16/203 /967 0/0 -19/922 -12/485 

7 

1 48/817 1/293 0/0 43/846 53/788 

2 41/883 1/564 0/0 35/870 47/897 

3 35/133 1/528 0/0 29/260 41/007 
4 26/650 1/442 0/0 21/105 32/195 
5 17/233 1/074 0/0 13/105 21/361 
7 8/137 /564 0/0 5/970 10/303 
8 -8/067 /634 0/0 -10/503 -5/631 

8 

1 56/883 1/178 0/0 52/353 61/414 

2 49/950 1/587 0/0 43/847 56/053 

3 43/200 1/602 0/0 37/041 49/359 
4 34/717 1/511 0/0 28/908 40/525 
5 25/300 1/288 0/0 20/350 30/250 
6 16/203 /967 0/0 12/485 19/922 
7 8/067 /634 0/0 5/631 10/503 
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  بررسی اثر متقابل: -6

  بررسی توصیفی سطوح اثرات متقابل : 8جدول

 انحراف معیار میانگین زمان وه بنديگر
 فاصله اطمینان

 حد باال حد پایین
1 1 22/467 1/602 19/031 25/902 

2 27/800 2/073 23/354 32/246 

3 33/967 1/959 29/764 38/169 

4 41/567 1/947 37/391 45/742 

5 49/967 1/859 45/980 53/954 

6 58/427 1/869 54/418 62/436 

7 66/400 1/451 63/288 69/512 

8 73/833 /937 71/824 75/843 
2 1 18/667 1/379 15/709 21/624 

2 27/200 1/926 23/069 31/331 

3 34/533 1/908 30/442 38/625 

4 43/900 1/848 39/937 47/863 

5 54/333 1/564 50/978 57/688 

6 64/067 1/483 60/886 67/248 

7 72/367 /997 70/228 74/505 

8 81/067 /796 79/360 82/773 

زمان مورد بررسی قرار گرفته است.  این جدول بر اساس ترکیب سطوح  -اثر متقابل گروه بندي 8در جدول 
 8مختلف عامل اول (گروه بندي)  و دوم (زمان) اندازه گیري شده است و همانطور که پیداست عامل گروه بندي را با 

% نیز براي 95امل زمان با هم در نظر گرفته و مقادیر متغیر پاسخ را ثبت کرده است. هم چنین فاصله اطمینان سطح ع
  میانگین عملکرد هر ترکیب بدست آمده است.

بندي ثابت در نظر بگیریم آنگاه با افزایش سطوح را در متغیر گروه 1شود اگر سطح همانطور که مشاهده می
اند که نشان از معناداري ، مقادیر متغیر پاسخ بطور میانگین افزایش نشان داده8به سطح  1ز سطح عامل دوم یعنی زمان ا

را در متغیر گروه بندي  2با توجه به جدول مشاهده می شود اگر سطح  باشد.حضور متغیر زمان در کنار گروه بندي می
، مقادیر متغیر پاسخ بطور 8به سطح  1سطح  ثابت در نظر بگیریم آنگاه با افزایش سطوح عامل دوم یعنی زمان از

میانگین افزایش نشان داده اند که نشان از معناداري حضور متغیر زمان در کنار گروه بندي می باشد. در ضمن بادر نظر 
از متغیر زمان تفاوت چندانی  3و 2در متغیر گروه بندي و در سطوح  2و  1گرفتن مقادیر جدول پیدا است که بین سطح 

هاي این مقدار میانگین متغیر پاسخ و هم چنین مقدار انحراف معیار آنها مشاهده نمی شود و همچنین فاصله اطمیناندر 
حاالت نیز بسیار نزدیک به هم هستند. پس احتماال با توجه به جدول بایستی اثر متقابل در یکی از این حاالت رخ داده 

 باشد.
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زمان بررسی اثرات متقابل در طول : 3نمودار  

به راحتی می توان روند تغیرات میانگین پاسخ را بر اساس دو متغیر زمان و گروه بندي و هم چنین  3در نمودار 
این  2عامل اول و سطح  1سطوح مختلف آنها مشاهده نمود. همانطور که در نمودار مشاهده می شود، روند حرکت سطح 

ز یکدیگر ندارند که این خود تصدیق کننده عدم وجود تفاوت عامل بسیار نزدیک به هم هستند و فاصله معناداري ا
با توجه به نمودار هر دو  معنادار بین دو سطح این عامل و در نتیجه عدم معناداري حضور این عامل در مدل می باشد.

خص و داراي روند صعودي کامال مش 8به  1از عامل اول یعنی گروه بندي با افزایش سطوح زمان از سطح  2و  1سطح 
واضحی می باشند که این خود نشان دهنده معنادار بودن تفاوت بین سطوح مختلف عامل زمان و نتیجه معناداري حضور 

توان مالحظه نمود که دو سطح عامل اول در نقطه اي بین این عامل در مدل می باشد. در نمودار رسم شده هم چنین می
را قطع نموده اند که این نشانگر وجود اثر متقابل و معناداري آن در از عامل دوم یعنی زمان همدیگر  3و سطح  2سطح 

  مدل می باشد.

  آزمون تی براي مقایسه جلسه یادداري: -7

  بررسی برابري میانگین دوگروه در جلسه نهم :11جدول

 انحراف معیار میانگین اندازه نمونه سطوح 

 96/2 20/71 15 1 گروه بندي
2 15 80/84 73/2 

هدف بررسی میانگین متغیر پاسخ بین گروه هنجاري مثبت و گروه هنجاري واقعی در جلسه نهم  11 در جدول
خواهیم مقادیر ثبت شده یک متغیر را بین نماییم، زیرا می(یادداري) می باشد. در اینجا از آزمون تی مستقل استفاده می

  ایم.نموده دو گروه مستقل از هم بررسی نماییم و متغیر زمان را از بررسی خارج
ایم که شامل میانگین پاسخ براي هر گروه، در این جدول اطالعات توصیفی دو گروه را بصورت خالصه نشان داده

  تعداد اعضاي شرکت کننده در هر گروه و انحراف معیار میانگین پاسخ افراد شرکت کننده در هر گروه می باشد.
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  ها به تفکیک دو گروه  داري(جلسه نهم) آزمودنیخالصه نتایج آزمون تی مستقل تست یاد  :12جدول

انحراف  میانگین تعداد گروه جلسه 
 معیار

آماره تی 
 مستقل

درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

20/71 15 گروه بازخورد هنجاري واقعی جلسه نهم   96/2  

04/13-  28 0001/0 80/84 15 گروه بازخورد هنجاري مثبت   73/2  

ها در تست یادداري (جلسه  ها، میانگین نمرات آزمودنی دهد با تایید فرض همگونی واریانس نتایج جدول فوق نشان می
 .)>05/0pنهم) در دو گروه بازخورد هنجاري واقعی و بازخورد هنجاري مثبت از لحاظ آماري تفاوت معنادار وجود دارد(

و گروه بازخورد هنجاري مثبت نمرات باالتري به عبارتی میانگین نمرات  تست یادداري در دو گروه  با هم برابر نیست. 
  اند که این تفاوت با گروه بازخورد هنجاري واقعی از لحاظ آماري معنادار است. در تست یاد داري کسب کرده

  تحقیق هايو یافته جمع بندي -8

نتایج نشان داد  اثر بازخورد هنجاري بر اکتساب و یادداري مهارت سالتوي شنا است. بررسیهدف از انجام این پژوهش، 
که هر دو گروه تا جلسه پنجم سیر پیشرفتشان با هم برابر بود اما از جلسه ششم تا هشتم با توجه به سیر صعودي 
پیشرفتی که داشتند، تفاوت معناداري در بین دو گروه به نفع گروه بازخورد هنجاري مثبت وجود داشت. بعد از یک هفته 

ه بازخورد هنجاري مثبت همچنان پیشرفت را نشان داد اما گروه بازخورد هنجاري گرو ،وقفه و انجام آزمون یادداري
واقعی پیشرفتی نداشت. انجام آزمون تی مستقل نشان داد که بین دو گروه از لحاظ آماري در آزمون یادداري تفاوت 

  معنادار وجود دارد. 
 30ري سالتوي شنا بود. به این منظور تعداد هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر بازخورد هنجاري بر اکتساب و یاددا

نفره بازخورد هنجاري  15به عنوان نمونه انتخاب شدند و به دو گروه  خلیج فارس دولت آباد اصفهانورزشکار زن استخر 
کوشش و در جلسه یادداري نیز  24جلسه اکتساب  8واقعی و بازخورد هنجاري مثبت تقسیم شدند. افراد هر گروه در 

 8آیتم بر اساس چک لیست نمره گذاري گردید. در  10ها شامل انجام سالتوي شنا در انجام دادند. کوشش یک کوشش
جلسه اکتساب، به گروه بازخورد هنجاري واقعی، نمره واقعی حاصل از سه کوشش (باالترین نمره)، و همچنین میانگین 

واقعی حاصل از سه کوشش (باالترین نمره) و میانگین  واقعی گروه اعالم گردید و به گروه بازخورد هنجاري مثبت، نمره
% اعالم گردید. در پایان هر جلسه به آنها بازخورد داده شد. یک هفته پس از آخرین جلسه اکتساب، 20گروه با کاهش 

  آزمون یادداري انجام گرفت در آزمون یادداري هر فرد یک کوشش انجام داده و نمره مکتسبه ثبت گردید.
یافته هاي حاصل از تحقیق که به بررسی اثر بازخورد هنجاري بر اکتساب و یادداري سالتوي شنا پرداخته در مجموع 

  است، به شرح زیر است.
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 بندي اثر معناداري در عملکرد دو گروه ندارد. عامل گروه -
 جدولدهد. عامل زمان در هشت جلسه اکتساب بین عملکرد دو گروه تفاوت معناداري نشان می -
مان و گروه بندي اثر متقابل دارند به این نحو که عامل زمان از جلسه اول تا هشتم عملکرد هر دو گروه عامل ز -

را بهبود بخشیده است و حاکی از این است که بازخورد هنجاري در عملکرد هر دو گروه در مراحل اکتساب 
 مؤثر بوده است. 

  داري برتر از گروه بازخورد هنجاري واقعی بودند در مرحله اکتساب گروه بازخورد هنجاري مثبت به طور معنی -
 در آزمون یادداري نیز گروه بازخورد هنجاري مثبت عملکردي بهتر از گروه بازخورد واقعی نشان دادند  -
داري ندارند، ولی در جلسات در مقایسه جلسات اکتساب عملکرد دو گروه در جلسات اول تا پنجم تفاوت معنی -

 شود. داري در عملکرد دیده میوت معنیششم، هفتم و هشتم تفا

 بحث و نتیجه گیري - 9

مرحله اکتساب با یکدیگر مقایسه شد و نتایج به روشنی نشان  8بر پایه اولین فرضیه این پژوهش، امتیازات دو گروه در 
هاي است. یافتههاي گروه هنجاري مثبت مؤثرتر از بازخورد به گروه هنجاري واقعی بوده داد که ارائه بازخورد به کوشش

  آید همخوانی دارد.هاي تحقیقاتی که در پی میپژوهش حاضر با یافته
) به بررسی اثر بازخورد دقیق، غیر دقیق و هنجاري بر یادگیري یک تکلیف 1392آبادي (در تحقیقی که اسالمی نصرت

بندي قیق در اکتساب تکلیف زمانهاي دبندي متوالی پرداخته است. نتایج نشان داد که ارائه بازخورد به کوششزمان
داري هاي غیر دقیق بوده است. همچنین در آزمون یادداري هم تفاوت گروهی معنیمتوالی مؤثرتر از بازخورد به کوشش

هاي غیر دقیق و هنجاري منفی بود. در هاي دقیق و هنجاري مثبت برتر از گروهاي که عملکرد گروهمشاهده شد، به گونه
- هاي دقیق منجر به اجراي بهتر تکلیف زمانچنین استدالل شده است که ارائه بازخورد در مورد کوشش تحقیق یاد شده

اند ها پس از دریافت بازخورد دقیق احساس بهتري داشتهرسد آزمودنیبندي متوالی در گروه دقیق شده است، به نظر می
  ته و منجر به عملکرد بهتر گروه دقیق شده است.ها براي اجرا کاسو در نهایت این بازخورد از میزان نگرانی آن

) که به بررسی اثرات تعاملی بازخورد هنجاري و ادراك توانایی بر تعادل دانشجویان 2013در تحقیق ولف و همکاران(
پرداختند به این نتیجه رسیدند که اجراي گروه هنجاري مثبت در مرحله اکتساب برتر از گروه هنجاري منفی بوده است. 

ها نتایج را این چنین توجیه کردند که احتماالً عوامل انگیزشی بازخورد باعث برتري گروه هنجاري مثبت شده است، آن
-چرا که گروه هنجاري مثبت عملکرد بهتري را نسبت به گروه هنجاري منفی نشان دادند. همچنین، بازخوردي که نشان

تواند اثرات مضري داشته باشد. نوان توانایی ذاتی تفسیر شود میدهنده عملکرد ضعیف فرد باشد اگر از طرف فراگیر به ع
  شود.هاي منفی مثل ناامیدي در ادراك توانایی فراگیر میدر واقع، بازخورد هنجاري منفی باعث ایجاد واکنش

نتیجه ) که به بررسی اثرات بازخورد هنجاري بر تعادل دانشجویان پرداختند به این 2010در تحقیق لوثویت و ولف (
رسیدند که گروه بازخورد هنجاري مثبت عملکرد بهتري نسبت به گروه کنترل داشتند. شاید نکته قابل توجه دیگر در 
این تحقیق بررسی میزان انگیزش و سطح لذت این سه گروه باشد. همه شرکت کنندگان گروه هنجاري مثبت ترجیح 
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کنندگان گروه هنجاري منفی تمایلی براي رتی که شرکتدادند که بازخورد هنجاري مثبت دریافت کنند، در صومی
  دریافت بازخورد هنجاري نداشتند.

توان چنین توجیه بنابر آنچه ذکر شد، نتایج پژوهش حاضر در مورد گروه هنجاري مثبت و واقعی در مرحله اکتساب را می
هنجاري مثبت شده است. بازخورد هنجاري  کرد که ارائه بازخورد مثبت منجر به اجراي بهتر تکلیف سالتوي شنا در گروه

 ینتراز مهم مثبت ممکن است به دلیل تأثیر بر عوامل انگیزشی، اجراي این گروه را تحت تأثیر قرار داده باشد. یکی
گذشته  یقاتاست . به عالوه ، تحق یفتحمل تکل تر ویشتالش ب يخسته برا یرندهفراگ یزاندنبازخورد ، انگ يهاعملکرد
 یشیآور ارائه شده است، اجرا کننده افزاو مالل ي، تکراریطوالن يهایفانجام تکل ینبازخورد در ح یدهد وقتینشان م

 یگانیرندعمل کرده است . فراگ یتارائه فعال يمحرك برا یکه بازخورد مانند نوع یی، گوستدر تبحر نشان داده ا يفور
مدت  یلندما تر تالش کنند ویشب یفانجام تکل يند برامندعالقه کنند کهیاظهار م یزاند نکرده یافتکه بازخورد در

تواند یک اصل قوي براي ارزیابی رسد ارائه اطالعات هنجاري به افراد میبنابر این به نظر می آن را ادامه دهند. يتریشب
ش خودکارآمدي، اي براي فرد مطلوب باشد احتماالً باعث افزایاجراي فرد باشد و در صورتی که چنین مقایسه

  ).2008شود (هاتچینسون و همکاران، خودواکنشی مثبت و عالقه به تکلیف می
از آن جایی که سنجش یادگیري فقط بر مبناي اجراي تمرینی، گاهی ممکن است به استنباط ناروا منجر شود، از آزمون 

طرف شود. در تحقیق حاضر نیز استفاده از هاي تصنعی اجرا بریادداري استفاده شد تا هرگونه سوء تفاهم در مورد پدیده
آزمون یادداري به منظور ارائه نتایج پایدارتر باعث گردید که آثار ظاهري یادگیري برطرف شود و استنباطی صحیح در 

بر پایه فرضیه دوم بین اثر بازخورد هنجاري بر یادداري سالتوي شنا در دو گروه هنجاري مثبت و  مورد تکلیف انجام شود.
جاري واقعی تفاوت معناداري وجود داشت که یافته ها مبین برتري گروه بازخورد مثبت در آزمون یادداري بود. نتایج هن

)؛ بادامی و همکاران 2008)؛ چیویاکوفسکی و همکاران (2007تحقیق حاضر با نتایج تحقیق چیویاکوفسکی و ولف(
  ) همخوانی داشت.1392آبادي() و اسالمی نصرت2012(

-زمان یفتکل یک یادگیريبر  يو هنجار یقدق یرغ یق،اثر بازخورد دق یبه بررس) 1392آبادي (یق اسالمی نصرتدر تحق
 یمتوال بنديزمان یفتکل یادداريدر  یقدق هاينشان داد که ارائه بازخورد به کوشش یجپرداخته است. نتا یمتوال بندي

   بوده است. یقدق یرغ هايمؤثرتر از بازخورد به کوشش
) که به بررسی اثرات تعاملی بازخورد هنجاري و ادراك توانایی بر تعادل دانشجویان 2013در تحقیق ولف و همکاران (

پرداختند، نتایج مشابهی با آنچه تاکنون اشاره شد به دست آمد، آنان به این نتیجه رسیدند که گروه هنجاري مثبت 
در مرحله یادداري داشتند. آنان این نتایج را اینگونه استدالل  امتیازات خطاي کمتري را نسبت به گروه هنجاري منفی

  نمودند که بازخورد هنجاري مثبت باعث انرزي بخشی به تالش فرد، تمرکز و هدف گزینی در مرحله یادداري شده است.
نین توجیه کرد توان این چنتایج حاصله از مقایسه گروه هنجاري مثبت و واقعی در این پژوهش در مرحله یادداري را می

که احتماالً  بازخورد هنجاري مثبت و متغیرهاي انگیزشی نه تنها بر اجراي حرکتی، بلکه بر یادداري هم اثر داشته است و 
اطالعات  ي). ارائه2013شود (ولف و همکاران، تواند باعث افزایش خودکارآمدي، اعتماد به نفس و انگیزه آزمودنی می

فرد باشد.  ياجرا یابیارز يبرا ياصل قو یکتواند یم یفتکل یکدر  هایادگیرنده یازاتامت نگینیابه افراد مثل م يهنجار
 یفمثبت و عالقه به تکل  یخودواکنش ي،خودکارآمد یشفرد مطلوب باشد، باعث افزا يبرا يهنجار يیسهمقا یناگر چن
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با هنجار ها باعث عزت  یسهاز مقا یمنف یجل نتا). در مقاب1991؛ جوردن و باندورا، 2008 ن،و همکارا ینسونشود (هاچیم
  .شودیمهارت م ینتمر يبرا یزهو کاهش انگ یشترب یمنف یخود واکنش یدتر، تول ییننفس پا

  پیشنهادات کاربردي-10

گردد که مربیان نتایج این تحقیق حاکی از اثر بازخورد هنجاري مثبت در یادگیري بهتر سالتوي شنا بود، لذا پیشنهاد می
ها از بازخورد هنجاري به ورزش و کسانی که به نوعی با آموزش نوجوانان و جوانان سروکار دارند، براي آموزش مهارت

با توجه به یافته هاي تحقیق حاضر مبنی بر تاثیر مثبت بازخورد هنجاري  ویژه بازخورد هنجاري مثبت استفاده نمایند.
بطه براي مربیان و مدرسان رشته شنا برگزار شود و در ادامه روش شود جلسات توجیهی در این رامثبت، پیشنهاد می

  ارائه بازخورد هنجاري به آنها آموزش داده شود.

  پیشنهادات پژوهشی-11

گردد گردد، پیشنهاد میبا توجه به اینکه بازخورد هنجاري مثبت موجب برتري در عملکرد می .1
وانی بازخورد هنجاري مورد پژوهش و هاي آینده نقش انگیزشی و سایر متغیرهاي ردر پژوهش

  بررسی قرار گیرد.
در تحقیق حاضر اثر بازخورد هنجاري بر اکتساب و یادداري سالتوي شنا با روش میدانی انجام  .2

گردد تحقیقات مشابه در یادگیري مهارتهاي حرکتی دیگر به صورت گردید و پیشنهاد می
  میدانی صورت پذیرد.

گردد در تی و سنی در ادراك از نوع بازخورد پیشنهاد میبا عنایت به تفاوت هاي جنسی .3
تحقیقات دیگر به مقایسه تفاوت هاي جنسیتی و سنی و نقش انواع بازخورد هنجاري و مقایسه 

 اجتماعی پرداخته شود.
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