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مقدمه و هدف :در این پژوهش تأثیر افزایش انتظارات عملکرد از طریق بازخورد مقایسهای بر یادگیری
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مهارت هدفگیری پرتابی و لذت از فعالیت بدنی در نوجوانان  13تا  15ساله شهر کرج ارزیابی شد.
روش شناسی :بدین منظور  60دانشآموز پسر به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب و بهصورت تصادفی
در سه گروه  20نفره ،بازخورد مثبت مقایسهای ،بازخورد منفی مقایسهای و بازخورد واقعی از عملکرد
مهارت هدفگیری را در شش بلوک شش کوششی تمرین کردند .تکلیف تمرینی ،پرتاب کیسه 100
گرمی از فاصله سه متری بود؛ که آزمودنیها در چهار مرحله پیشآزمون ،اکتساب ،یادداری و انتقال
ارزیابی شدند .عالوه بر این میزان لذت آزمودنیها از فعالیتشان با استفاده از پرسشنامه لذت از تربیتبدنی
ارزیابی شد .دادهها با استفاده از روش تحلیل واریانس یکراهه با اندازهگیری مکرر ،تحلیل کوواریانس و
آزمون تعقیبی بنفرونی تحلیل شدند.
نتایج :نتایج نشان داد بین نمرات آزمون پرتابی گروه بازخورد مثبت در مراحل پیشآزمون با اکتساب،
یادداری و انتقال تفاوت معناداری وجود دارد ،این تفاوتها در گروه بازخورد منفی و کنترل معنادار نبود.
همچنین نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد بین گروه بازخورد مثبت ،گروه بازخورد منفی و کنترل
در مراحل آزمون اکتساب ،یادداری و انتقال تفاوت معناداری وجود دارد .نتایج پرسشنامه لذت نیز تفاوت
معنادار بین گروهها را در پسآزمون نشان داد.
نتیجه گیری  :یافته ها بیانگر این موضوع است که بازخورد هنجاری مثبت در یادگیری حرکتی اثر
تسهیلکنندهای و انگیزشی دارد .ازاینرو مربیان و تعلیمدهندگان میتوانند برای تسریع در یادگیری
فراگیران از آن بهره ببرند.

مقدمه

پژوهشگران این حوزه ،شناخت متغیرهایی است که در بیشینه-

یکی از اهداف اصلی در یادگیری و کنترل حرکتی در بین

سازی یادگیری و کنترل نقش دارند .ازاینرو محققان زیادی در

پژوهشگران این حوزه ،شناخت متغیرهایی است که در بیشینه

حیطه یادگیری حرکتی همواره به دنبال کشف روشهای بهتر

نویسنده مسئول :مهدی ابراهیمی توکلیان ،دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران ،ایران
آدرس الکترونیکیMehdi.tarbiat10@yahoo.com :
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برای کمک به یادگیری مهارتها بودهاند (اشمیت ،لی ،وینستین،

یکی از نقشهای بازخورد ،نقش انگیزشی آن است و چنانچه

ولف و زالزنیک .)2018 1،روشهای بهتر و مؤثرتر برای یادگیری

فراگیران از پیشرفتشان آگاهی بیابند منجر به تالش بیشتر و درنتیجه

مهارتها نهتنها موجب صرفهجویی در زمان ،بلکه از عدم اتالف

افزایش یادگیری آنها خواهد شد .همچنین بازخوردهایی که مربوط

انرژی یادگیرنده و هدایت مؤثر آنها برای دستیابی به اهداف مهم

به تالش فوقالعاده در تمرین با پیشرفت عالی در بازی میشود نشان

تر برنامهریزی ورزشی است .در این میان دانشمندان با دستکاری

از نقش انگیزشی بازخورد دارد (هوتچینسون ،شرمن ،مارتینوویک و

متغیرهای مختلف به بررسی این موضوع پرداختهاند که چگونه

تننبایوم7،

میتوان یادگیری یک مهارت حرکتی را به بهترین نحو ممکن بهبود

موردبحث قرارگرفته است ،بازخورد هنجاری است که در آن اطالعاتی

بخشید (جهانبخش ،شفیع نیا و بوشهری.)1394

در مورد عملکرد با پیشرفت اجرای فرد بهصورت غیرواقعی (مثبت یا

 .)2008بهعالوه بازخوردی که اخیر ًا با کارکرد انگیزشی

در سالهای اخیر تعداد رو به رشدی از مطالعات برای بررسی

منفی) در مقایسه با دیگر همساالن ،ارائه میشود .این بازخورد شامل

اثرات عوامل انگیزشی بر یادگیری مهارتهای حرکتی انجامشده

اطالعاتی در خصوص مقایسه فرد با دیگران یا مقایسه اجتماعی است

است .بهعنوانمثال ،مطالعات شواهدی ارائه دادهاند که

که میتواند انگیزه ،اجرا و یادگیری فرد را تحت تأثیر قرار دهد .در

خودمختاری ،وابستگی و شایستگی در طول تمرین تأثیر مستقیم

این نوع بازخورد یادگیرنده از پیشرفت اجرا و امتیاز خود یا اجرای

هویمان2،

گروه همساالن (بهطور غیرواقعی) آگاه میشود ،بهطوریکه اگر امتیاز

 .)2015شایستگی اشاره به ارتقا احساس اعتمادبهنفس در فرد دارد

فرد باالتر از امتیاز واقعی باشد به او گفته شود بازخورد هنجاری مثبت

که میتواند با به وجود آوردن چالش در محیط تمرینی ایجاد شود

و اگر پایینتر از امتیاز واقعی بیان شود بازخورد هنجاری منفی است

و لذت از ادامه فعالیت را در فرد باال ببرد (گونزالز3و چیواکوسکس).

(هوتچینسون و همکاران.)2008 ،

و مثبت بر یادگیری حرکتی دارد (ولف ،چیواکوسکس و

از مدتها پیش استدالل شده است که عملکرد ،انتخاب ،تالش و

دریکی از اولین مطالعات که در این حیطه انجامگرفته است،

استمرار فرد میتواند با انتظارات یا اعتقادات آنها در مورد چگونگی

ولف 8و همکاران ( )2010به بررسی اثرات بازخورد هنجاری بر

عملکرد در یک تکلیف یا فعالیت مشخص تعیین شود .در نظریهی

یادگیری تکلیف زمانبندی در بین  28نفر از دانشجویان

یادگیری حرکتی بهینه 4،افزایش انتظارات یادگیرندگان برای

پرداختند .یافتههای این پژوهش شواهدی مبنی بر عوامل

عملکرد آینده نیز بهعنوان عامل مهم انگیزشی در نظر گرفته

انگیزشی اثرگذار این نوع بازخورد بر یادگیری مهارت حرکتی

میشود (گونزالز و چیواکوسکس).

داشت؛ بهطوریکه در آزمون انتقال ،در اجرای یک تکلیف زمان-

یکی از راههای آموزش بهینه ،استفاده از بازخورد5است .به

بندی جدید ،گروه بهتر (هنجاری مثبت) ،یادگیری کارآمدتری را

گفته مگیل )1994(6بازخورد یکی از قویترین متغیرهایی است

نسبت به گروه بدتر (هنجاری منفی) داشت (ولف ،چیاکوسکی و

که یادگیری مهارتهای حرکتی را تحت تأثیر قرار میدهد.

لوتوایت .)2010 9،در دیگر مطالعه ،لیوس ویت10و همکاران

بازخورد ،هرگونه خبر حسی درباره حرکت ،نهفقط خطاست (بیک،

( )2010به بررسی اثر بازخورد مقایسه اجتماعی بر یادگیری

فاضلی و مختاری .)2018 ،در ارتباط با نقش سودمند بازخورد

تکلیف تعادلی پرداختند .نتایج نشان داد که بازخورد هنجاری بر

افزوده در یادگیری حرکتی شکی نیست ،اما آنچه نظر محققان را

یادگیری تکلیف تعادلی تأثیرگذار بود ،بهگونهای که گروه مثبت

به خود مشغول کرده ،این است که بهترین شیوه ارائه بازخورد کدام

اجرای تعادلی اثربخشتری را نسبت به دیگر گروهها در آزمون
آویال11،

است و چه تأثیری بر یادگیری خواهد داشت (فارسی ،اکرادی،

یادداری از خود نشان داد (لوتوایت و ولف.)2010 ،

عسگری و غالمی.)1389،

چیاکوسکی و لوتوایت ( )2012در پژوهش دیگری به بررسی اثر
بازخورد مثبت هنجاری بر بهبود یادگیری تکلیف پرتابی در بین
7. Hutchinson, Sherman, Martinovic, & Tenenbaum
8. Wolf
9. Wulf, Chiviacowsky, & &Lewthwaite
1 . Liuswait
0
1 . Avila
1

1. Schmidt, Lee, Winstein, Wulf, & Zelaznik
2. Wulf, Chiviacowsky, & Hooyman
3. Gonzalez
4. Optimal
5. Feedback
6. Magill
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تاثیر افزایش انتظارات عملکرد از طریق بازخورد مقایسهای بر یادگیری...

کودکان  10ساله پرداختند .نتایج نشان داد که گروه بازخورد

روش شناسی

مثبت در دقت پرتا ب بهتر از گروه کنترل در آزمون یادداری بودند.

پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی است .طرح آن مقایسهای و

بااینکه مطالعات انجامشده در این زمینه بهبود عملکرد و

روش آن پرسشنامه و پیمایشی بود.

یادگیری را نشان دادهاند اما مطالعات در سنین کودکی و نوجوانی

نمونه های پژوهش

به دنبال این هستند که کدام روش تمرینی برای کودکان و نوجوانان

جامعه آماری پژوهش را دانشآموزان  13تا  15سال مدارس کرج

لذتبخش است .چراکه لذت از بازی و تمرین انگیزش فرد را باال

تشکیل دادند .با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند  60نفر از

میبرد و او را برای ادامه فعالیت تشویق میکند .مطالعات انجامشده

نوجوانانی که تجربه مهارت پرتابی نداشتند انتخاب و بهصورت

در این زمینه محدود است و با توجه به پیشینه بررسیشده فقط

تصادفی به سه گروه بازخورد هنجاری مثبت ،بازخورد هنجاری

یک مطالعه یافته شد که اثرات بازخورد مقایسهای یا افزایش

منفی و بازخورد حقیقی یا کنترل تقسیم شدند .قبل از شروع

انتظارات را هم بر یادگیری و هم برانگیزش بررسی کرد .در این

پژوهش تأییدیه این پژوهش از دانشکده تربیتبدنی گروه رفتار

مطالعه کونکالوس ،کاردوز ،والنتی و سوزتی )2018(1نقش بازخورد

حرکتی دانشگاه تهران گرفته شد و آزمودنیها (هم خودشان هم

افزوده هنجاری مثبت یا افزایش انتظارات را در یادگیری پرتاب آزاد

والدین آنها) رضایتنامه کتبی امضا کردند .مالک انتخاب

بسکتبال و انگیزش کودکان بررسی کردند و نتایج مثبت را گزارش

آزمودنی سالمت کامل جسمی و روانی با استناد به پرونده سالمت

کردند .بااینحال در این مطالعه پیشنهاد شد که این نوع بازخورد

آنها در مدرسه و حضور کامل در طی فرایند پژوهش بود.

برای سنین مختلف مانند نوجوانی نیز بررسی شود همچنین بر روی
متغیرهای روانشناختی متعددی دیگر مانند لذت تکرار و در

ابزار اندازهگیری

مهارتهای حرکتی متنوعی نتایج آن ارزیابی شود.

آزمون دقت پرتاب از کنار دست :این آزمون شامل پرتاب

متناسب با پیشنهادهای پژوهش کونکالوس و همکاران ()2018

کیسههای شنی  100گرمی از فاصله سه متری به هدفی مدور

در این پژوهش نوجوانان  15-13سال انتخاب شدند و تکلیف

روی زمین ،مشابه تکلیفی بود که لوسیانا2و همکاران در سال

هدفگیری پرتابی را از فاصله سه متری با کیسه  100گرمی تمرین

( )2012از آن استفاده کرده بودند (آویال و همکاران.)2012 ،

کردند و در چهار مرحله پیشآزمون ،اکتساب ،یادداری و انتقال

هدف از  10دایره متحدالمرکز ،با شعاعهای  30 ،20 ،10و...

موردبررسی قرار گرفتند .ازاینرو هدف این مطالعه بررسی تأثیر

تا  100سانتیمتر است که هر دایره  10امتیاز دارد .منطقه

افزایش انتظارات از عملکرد بر لذت از فعالیت و یادگیری مهارت

هدف به چهار بخش راست ،چپ ،باال و پایین برای امتیازدهی

پرتابی در نوجوانان بود و متناسب بامطالعه کونکالوس و همکاران

دقیقتر به آزمودنیها تقسیم شد (مطابق شکل یک).

( )2018فرض شده بود گروهی که بازخورد هنجاری مثبت یا
افزایش انتظار از عملکرد باالیی را دریافت کنند عملکرد بهتری در
متغیرهای وابسته خواهند داشت.

شکل  .1هدف مدور روی زمین
2. Losiyana

1. Gonçalves, Cardozo, Valentini, Suzete, & Chiviacowsky
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با توجه به اینکه هدف از  10دایره متحدالمرکز تشکیلشده
است و هر دایره از مرکز شامل  100امتیاز تا آخرین و بیرونیترین
دایره  10امتیاز دارد ،نحوه نمرهگذاری به این شکل بود که اگر
پرتابه در مرکز هدف فرود میآمد ،امتیاز  100و اگر دریکی از
مناطق دیگر فرود میآمد ،امتیازهای  70،80،90و ...و اگر پرتاب
به هدف نمیخورد ،امتیاز صفر برای آزمودنی ثبت میشد.
پرسشنامه لذت از فعالیت بدنی
این پرسشنامه یکی از مفیدترین ابزارها برای سنجش لذت از
فعالیت بدنی محسوب میشود و دارای  16سؤال است که براساس
لیکرت پنج مقیاسی از کامالً موافق تا کامالً مخالف (صفرتا چهار)
امتیازبندی میشود .این پرسشنامه برای بار اول توسط عبدلی و
همکاران ( )1389هنجاریابی شد و روایی و پایایی آن  65و 68
درصد گزارش شد .اخیراً نیز اعتبار باالی  80درصد را برای این
پرسشنامه گزارش کردند (عبدلی ،احمدی ،عسگری ،حسن زاده و
اکرادی.)2011,
پروتکل اجرای پژوهش
برای انجام این پژوهش آزمودنیها میبایست کیسههای شن 100
گرمی را با دست برتر خود بهسوی هدفی که روی زمین قرار
داشت ،پرتاب میکردند .آزمودنیها پشت خطی که سه متر از
هدف فاصله داشت قرار میگرفتند و به سمت هدفی که از دوایر
متحدالمرکزی به شعاع  10سانتیمتر تعیینشده بود ،نشانهروی
میکردند .قبل از شروع کار مربوط به هر گروه ،ابتدا آزمونگر
چگونگی پرتاب توپ از کنار بدن را برای همه آزمودنیها توضیح
داد و یکبار آن را اجرا کرد سپس ،هر آزمودنی اجازه داشت سه
بار پرتاب از کنار بدن با دست برتر را برای آشنا شدن با تکلیف
انجام دهد.
این پژوهش شامل چهار مرحلهی پیشآزمون ،اکتساب،
یادداری تأخیری و انتقال با دست برتر بود که به مدت شش هفته
اجرا شد .پیشآزمون در روز اول شامل شش پرتاب از کنار بدن با
کیسههای شن  100گرمی از فاصله سه متری از روی زمین با
دست برتر ،با چشمان باز و بدون بازخورد انجام شد همچنین در
پیشآزمون آزمودنیها پرسشنامه لذت از فعالیت بدنی را نیز پر
کردند .سپس آزمودنیها به چهار گروه بازخورد هنجاری مثبت،
بازخورد هنجاری منفی و بازخورد حقیقی یا کنترل تقسیم شدند.
در مرحله اکتساب (تمرین) آزمودنیها در هر جلسه شش بلوک
شش کوششی ( 36پرتاب) که شامل شش مرحله ششتایی بود،
انجام دادند .بهمنظور جلوگیری از آگاهی افراد از مجموع امتیازات
و برای ممکن بودن ارائهی بازخورد هنجاری (بازخورد کاذب) به
آنها گفتهشده بود که سه پرتاب از شش پرتابشان بهصورت
تصادفی درمجموع امتیازات آنها محاسبه میشود تا اینکه افراد
نتوانند مجموع امتیازات خود را محاسبه کنند و امکان ارائهی
1. SPSS

بازخورد دروغین ممکن باشد ،از روش تصادفی استفاده شد.
منطقه هدف به چهار بخش تقسیم شد و بازخورد آگاهی از نتیجه
برحسب جهت و مسافت پرتابها از مرکز هدف بهصورت بلند،
کوتاه ،چپ و راست ،بهصورت کالمی داده میشد .شیوه بازخورد
با توجه به گروه بازخورد (مثبت ،منفی ،کنترل) صورت گرفت.
بهطوریکه آزمودنیهای گروه بازخورد هنجاری مثبت ،عالوه
بر اینکه پس از هر پرتاب بازخورد کیفی واقعی (راست ،چپ و
باال و پایین) دریافت میکردند از هر شش پرتاب (یک بلوک)
امتیاز مربوطه را بهعنوان بازخورد کاذب ،بهصورت  20درصد باالتر
از میانگین پرتابهایشان ،بازخورد هنجاری (مقایسهای-
اجتماعی) دریافت میکردند؛ و در پایان هر جلسه میانگین گروه
بازخورد هنجاری مثبت همیشه  20درصد باالتر از گروه منفی به
دو گروه اعالم میشد.
آزمودنیهای گروه بازخورد هنجاری منفی ،عالوه بر اینکه
پس از هر پرتاب بازخورد کیفی واقعی (راست ،چپ و باال و پایین)
دریافت میکردند ،بعد از هر شش پرتاب (یک بلوک) امتیاز
مربوطه را بهعنوان بازخورد کاذب بهصورت  20درصد پایینتر از
میانگین پرتابهایشان ،بهعنوان بازخورد هنجاری به آنها داده
میشد؛ و پایان هر جلسه میانگین گروه بازخورد هنجاری منفی
همیشه  20درصد پایینتر از گروه مثبت به دو گروه اعالم میشد؛
و آزمودنیهای گروه کنترل ،فقط بعد از هر پرتاب امتیاز مربوطه
را بهعنوان بازخورد حقیقی کیفی (راست ،چپ ،باال و پایین)
دریافت میکردند و در پایان هر شش کوشش (پایان یک بلوک)
بازخورد حقیقی مجموع امتیازاتشان را دریافت میکردند.
در آخرین جلسهی تمرین ،بلوک آخر (شش پرتاب آخر)
بهعنوان آزمون اکتساب به عمل آمد و آزمودنیها پرسشنامه لذت
را پر کردند .آزمون یادداری در گروهها پس از گذشت یک هفته
از اتمام آخرین کوشش تمرینی و همانند پیشآزمون اجرا شد؛ اما
آزمون انتقال پس از گذشت یک هفته از فاصله شش متری و با
کیسه  150گرمی انجام شد.
تحلیل داده ها
بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از روش آمار توصیفی و استنباطی
استفاده شد .جهت بررسی توزیع طبیعی دادهها از آزمون
کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شد .از روشهای آمار توصیفی
مانند فراوانی ،میانگین ،انحراف معیار و روشهای آمار استنباطی
مانند استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر
برای بررسی تغییرات درونگروهی و تحلیل کوواریانس برای
بررسی تفاوتهای بین گروهی در متغیرهای مهارت هدفگیری
استفاده شد .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار اس پی
اس اس1نسخه  18استفاده گردید .همچنین سطح معناداری در
تمام روشهای آماری کمتر از  0/05در نظر گرفته شد.
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هنجاری منفی نشان میدهد .همانگونه که مشاهده میشود
میانگین قد ،وزن ،طول دست و طول بازو آزمودنیها در هر سه
گروه تقریباً برابر است.

نتایج

جدول یک شاخصهای قد ،وزن ،طول دست و طول بازو آزمودنی-
ها را به تفکیک گروه کنترل ،بازخورد هنجاری مثبت و بازخورد

جدول  .1میانگین و انحراف معیار متغیرهای توصیفی آزمودنیها (مقادیر به شکل میانگین (انحراف استاندارد) بررسیشده است)
گروه
شاخص
قد
وزن
طول دست
طول بازو

بازخورد هنجاری مثبت

بازخورد هنجاری منفی

کنترل

)8/55(145/57
)7/17(42/17
)5/39(56/70
)3/76(27/13

)41/07(141/9
)8/41( 45/72
)5/26(57/57
)2/47(27/77

)7/69(148/03
)9/01(46/01
)5/32(56/37
)3/43(27/20

جدول دو شاخصهای حداکثر ،حداقل ،میانگین و انحراف
معیار نمرات هدفگیری را در گروههای کنترل ،بازخورد هنجاری
مثبت و منفی در مراحل آزمون نشان میدهد.

بهمنظور نرمال بودن توزیع دادهها و همگنی واریانسها از
آزمون کولموگروف -اسمینوف استفاده گردید که نتایج ،نرمال
بودن توزیع دادهها را تأیید کرد.

جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد نمرات هدفگیری (مقادیر به شکل میانگین (انحراف استاندارد) بررسیشده است)
گروه
متغیر
مهارت هدفگیری

کنترل

بازخورد هنجاری
مثبت

بازخورد هنجاری
منفی

نوبت آزمون

حداکثر

حداقل

میانگین (انحراف استاندارد)

پیشآزمون
اکتساب
یادداری
انتقال
پیشآزمون
اکتساب
یادداری
انتقال
پیشآزمون
اکتساب
یادداری
انتقال

65/00
68/66
67/60
67
60/00
85/00
76/66
69/57
60/00
73/33
80/00
76/76

10/00
33/33
28/33
20/14
13/33
48/33
40/00
45/36
11/66
43/33
36/66
30/03

)13/40(39/99
)11/86(43/49
)10/86(41/99
)9/08(40/04
)11/71(39/46
)9/79(64/83
)11/45(61/33
)8/78(58/20
)9/10(40/01
)12/11(41/98
)8/12(40/40
)10/98(39/64

جدول سه نتایج آزمون تحلیل واریانس را نشان میدهد.

وجود دارد؛ اما بین اکتساب و یادداری ،اکتساب و انتقال ،انتقال و

همانگونه که مشخص است ،نمرات گروه بازخورد مثبت در چهار

یادداری تفاوت معناداری به دست نیامد .این نتایج نشان میدهد

نوبت اندازهگیری (پیشآزمون ،اکتساب ،یادداری و انتقال) باهم

که از پیشآزمون تا اکتساب ،در مهارت هدفگیری روند افزایشی

تفاوت معناداری دارند ()p<0/05؛ اما در گروه کنترل و هنجاری

وجود دارد و این روند افزایشی تا یادداری و انتقال ادامه داشته

منفی این آزمونها باهم تفاوت معناداری ندارند ( .)p<0/05هم-

است؛ ام ا در گروه کنترل و بازخورد هنجاری منفی تفاوتی بین

چنین ضریب اتا در گروه تجربی بازخورد مثبت ( )0/86است که

پیشآزمون با اکتساب ،یادداری و انتقال مشاهده نشد.
در ادامه پژوهش به بررسی تفاوتهای بین گروهی (گروههای

نشاندهنده تغییرات بهوسیله دادن مداخله است.
برای مقایسه درونگروهی آزمونها در گروه هنجاری مثبت از

تجربی و کنترل) در نمرات بهدستآمده از مهارت هدفگیری در

آزمون تعقیبی بونفرنی استفاده شد و نتایج نشان داد بین پیش-

مرحله اکتساب ،یادداری و انتقال با در نظر گرفتن پیشآزمون

آزمون با اکتساب ( ،)p=0/001بین پیشآزمون با یادداری

بهعنوان متغیر هم پراش پرداخته شد .بدین منظور ،از آزمون

( )p=0/01و پیشآزمون با انتقال ( )p=0/03تفاوت معناداری
73

مهدی ابراهیمی توکلیان و همکاران

مجله علوم حرکتی و رفتاری 69-78 ،)1399( 3

تحلیل کوواریانس با رعایت پیشفرضها (نرمال بودن توزیع داده-

رگرسیون هم پراش و وابسته) استفاده گردید .جدول چهار نتایج

ها ،همگنی واریانسها ،عدم همبستگی هم پراشها با یکدیگر،

تحلیل کوواریانس برای مهارت هدفگیری در نمرات اکتساب را

نمونهگیری تصادفی ،همگنی شیب رگرسیون و خطی بودن

نشان میدهد.

جدول  .3نتایج آزمون تحلیل واریانس برای نمرات مهارت هدفگیری گروه کنترل با گروه بازخورد مثبت
متغیر
گروه
مهارتهای
هدفگیری

منبع

بازخورد
مثبت
بازخورد
منفی
کنترل

مجموع مجذورات
7536/92
1165/07
16/122
64/25
18/22
160/36

عامل
خطا
عامل
خطا
عامل
خطا

df
2
38
2
38
2
38

F

میانگین مجذورات
3769/34
30/67
8/061
1/691
9/11
14/41

Sig

Eta

122/89

0/001

0/866

2/76

0/06

0/151

2/15

0/129

0/102

جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس میانگین نمرههای اکتساب ،یادداری و انتقال در گروههای آزمایش و کنترل
سطح معناداری
گروه میانگین مجذورات درجه آزادی
F
0/000
11/85
1
845/22
اکتساب
0/02
4/174
1
29/02
یادداری
0/000
151/13
1
162/68
انتقال

مجذور اتا
0/41
0/58
0/60

همانطور که در جدول چهار مشخص است بین مراحل آزمون

بین مراحل آزمون اکتساب گروه هنجاری مثبت با اکتساب گروه

در سه گروه بازخورد هنجاری مثبت ،منفی و گروه کنترل تفاوت

کنترل ( ،)p=0/01بین مراحل آزمون یادداری گروه هنجاری مثبت

معناداری وجود دارد؛ اما برای مشخص کردن مکان این تفاوت آزمون

با یادداری گروه کنترل ( ،)p=0/00بین مراحل آزمون انتقال گروه

تعقیبی بونفرنی نشان داد بین مراحل آزمون اکتساب گروه هنجاری

هنجاری مثبت با انتقال گروه کنترل ( )p=0/01تفاوت معناداری

مثبت با اکتساب گروه هنجاری منفی ( ،)p=0/00بین مراحل آزمون

وجود دارد؛ اما بین هیچیک از مراحل گروه هنجاری منفی و کنترل

یادداری گروه هنجاری مثبت با یادداری گروه هنجاری منفی

تفاوت معناداری مشاهده نشد (.)p<0/05

( ،)p=0/00بین مراحل آزمون انتقال گروه هنجاری مثبت با انتقال

همچنین نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای لذت از فعالیت

گروه هنجاری منفی ( )p=0/00تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین

بدنی در جدول پنج آورده شده است.

جدول  .5نتایج تحلیل کوواریانس میانگین نمرههای گروههای هنجاری مثبت ،منفی و کنترل برای متغیر لذت از فعالیت بدنی
متغیر

میانگین مجذورات

درجه آزادی

F

سطح معناداری

مجذور اتا

لذت

207/52

1

2/12

0/00

0/21

آزمون

پسآزمون

پیشآزمون

گروه
هنجاری مثبت

)7/14(33

)7/11(54

هنجاری منفی

)7/77(31

)6/60(29

کنترل

)8/91(32

)10/44(33
در گروه هنجاری مثبت معنادار است اما در دو گروه دیگر تفاوت

نتایج جدول پنج نشان میدهد .گروههای آزمون در متغیر لذت

معنادار نبود.

از پیشآزمون به پسآزمون تغییر داشتهاند .بهطوریکه این تغییرات
74
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حرکاتشان نسبت به گروه کنترل ،خودکارآمدی بیشتری را نشان

بحث

دادند ،ناهمسو است (؛ که تبیین احتمالی این ناهمخوانی را به

این پژوهش باهدف تأثیر افزایش انتظارات عملکرد از طریق بازخورد

تفاوتهای سنی ،جنس و نوع تکلیف میتوان نسبت داد.

مقایسهای بر یادگیری مهارت هدفگیری پرتابی و لذت از فعالیت

در خصوص مکانیسم اثر بازخورد هنجاری مثبت ،پژوهشها

بدنی در نوجوانان  13تا  15ساله شهر کرج انجام شد .نتایج پژوهش

انجامگرفته اشاره دارند که اگر مقایسه هنجاری برای فرد مطلوب و

بیانگر این مسئله است که بازخورد هنجاری مثبت بهطورکلی در

مثبت باشد و اجرا را باالتر از حد واقعی خودش نشان دهد باعث

یادگیری مهارت تأثیر معناداری داشته است .همچنین نوجوانانی که

افزایش خودکارآمدی ،خود واکنشی مثبت و عالقه به تکلیف میشود
جوردن.)1993 5،

در گروه بازخورد مثبت بودهاند لذت از فعالیت بدنی از پیشآزمون به

((باندورا و

پسآزمون در آنها بهطور قابلتوجهی افزایشیافته است درحالیکه

مؤثرتر بازخورد هنجاری مثبت نسبت به بازخورد حقیقی داشته

در دو گروه دیگر این مسئله مشهود نبود .این اثر مثبت با نظر سینگر

باشیم ،علت آن میتواند مربوط به این باشد که شرکتکنندگان

که بازخورد را قویترین و مؤثرترین متغیری دانسته که ناظر

نهتنها به وظایف مربوط به بازخورد افزوده پاسخ میدهند بلکه به

یادگیریهای رفتاری انسان است ،همخوانی دارد و به پژوهشگرانی

عوامل روانی یا انگیزشی ،برای دریافت بازخورد از قابلیت اجرایشان

چون سورسیان1و همکاران ( )2000که نقش بازخورد را در یادگیری

نیاز دارند (جهانبخش و همکاران ،2014ولف و همکاران)2010،

مؤثر نمیدانند ،پاسخ منفی میدهد (کروسیان2و همکاران.)2000 ،

همچنین برای برتری بازخورد هنجاری نسبت به بازخورد حقیقی و

همچنین نتایج پژوهش ،با فرضیه هدایت سالمونی 3و همکاران

کنترل ممکن است تبیین شود که هیجانات مثبت و منفی حاصل از

( )1984که معتقدند بازخورد افزوده ،فرد را برای اجرای صحیح

بازخورد هنجاری بر کانون توجه مؤثر است .مکانیسم شناختی بهطور

مهارت در طول تمرین هدایت میکند ،همخوان است (سالمونی،

عمده به فرایندهایی از قبیل پردازش اطالعات ،تمرکز ،کنترل توجه

اشمیت و والتر.)1994 ،

و سبک توجه اشاره دارد؛ بنابراین ممکن است که فرد در وضعیتهای

نتایج بخش اول این پژوهش نشان داد در مراحل اکتساب ،یادداری

مختلف بازخورد هنجاری توجه خاصی به انجام تکلیف پرداخته که

و انتقال گروه بازخورد هنجاری مثبت عملکرد بهتری نسبت به گروه

در میزان عملکرد او نقش تأثیرگذاری داشته باشد .احتماالً در پژوهش

کنترل و بازخورد هنجاری منفی دارد .همچنین تغییرات گروه

حاضر بعد انگیزشی در وضعیت بازخورد هنجاری مثبت با افزایش

هنجاری مثبت از پیشآزمون به اکتساب ،یادداری و انتقال افزایشی

انگیزه ،اعتمادبهنفس و بیرونی شدن کانون توجه ،موجب بهبود

و ماندگار بود؛ اما در دو گروه دیگر این تغییرات معنادار نبود .نتایج

عملکرد شده باشد که همراستا با تئوری بهینه ولف و همکاران

پژوهش درواقع تأییدی است بر مطالعات اشرف پور و همکاران

( )2016است (باومیستر .)1984 6،این تئوری بیان میکند که

( ،)1394کرد ( ،)1393جهانبخش و همکاران ( ،)1394رشیدی

برخالف دیدگاه پردازش اطالعات که انسان را همانند یک ماشین

( ،)1392لوسیانا و همکاران ( ،)2012لویس ویت و ولف (،)2010

تلقی میکند ،عملکرد و یادگیری مطلوب از طریق تأثیرپذیری از

ولف و همکاران ( ،)2015 ،2012 ،2010هاچینسون 4و همکاران

فاکتورهای انگیزشی ،توجه (کانون توجه بیرونی) و نیز تأثیرات

( ،)2008آویال و همکاران ( .)2012این پژوهشگران بهطورکلی ارائه

فرهنگی -اجتماعی به وجود میآید .پس شاید فرایندهای توجه در

بازخورد هنجاری مثبت در تکالیف حرکتی را مؤثرتر از ارائه بازخورد

بازخورد هنجاری مثبت بیشتر به سمت عوامل بیرونی است .به همین

حقیقی میدانند .همچنین نتایج این پژوهش با نتایج مطالعه

دلیل اختالالتی در فرایندهای پردازش خودکار ایجاد نکرده و تکلیف

کونکالوس و همکاران ( )2018که مرتبطترین مطالعه بامطالعه حاضر

با دقت بیشتری انجامشده است .ازاینرو با توجه به اینکه برخی

بود همسویی دارد (کانکللوس و همکاران)2018 ،؛ اما بامطالعه

پژوهشها اثر اضطراب و انسداد تحتفشار را بر درونی شدن کانون

لویسویت و ولف ( )2010که در پژوهش خود به این اشاره کردند

توجه و درنتیجه اثر بر برنامه حرکتی ارسالشده به سمت اندام و

شرکتکنندگانی که بازخورد هنجاری منفی دریافت کردند در کنترل

مفاصل موردنظر و کنترل و هماهنگی حرکت را نشان دادهاند (بلوک
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3. Salmoni

4. Hachinson
5. Bandura & Jourden
6. Baumeister
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و کارر ،)2004 1،شاید بتوان برتری گروه بازخورد هنجاری مثبت در

افزایش مییابد .مطالعات آینده میتوانند اثرات بازخورد مقایسهای را

پژوهش حاضر را به درونی نشدن کانون توجه و یا حتی بیرونی شدن

در یادگیری انواع مهارتهای ورزشی فردی و گروهی را باهم مقایسه

کانون توجه ولف ( )2015و عدم اختالل در فرایندهای خودکار

کنند .پیشنهاد میشود مربیان و معلمانی از استراتژیهای انتظارات

کنترل حرکت نسبت داد .در وضعیت بازخورد هنجاری منفی نیز

ال برجسته کردن جنبههای مثبت عملکرد و یا
افزایشیافته ،مث ً

شاید هیجانات منفی ایجادشده در فرد بر روی فعالیت عضالنی اثر

تسهیل تجربه موفق ،بهمنظور سود بردن یادگیری مهارتهای ورزشی

گذاشته باشد؛ اما این هیجانات آنقدر نبوده که در اجرا اختاللی ایجاد

استفاده کنند.

کند و وضعیت بازخورد هنجاری منفی با کنترل برابر بوده است .این
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ABSTRACT
Introduction & Purpose: In this study, the effect of increasing
performance expectations through comparative feedback on the
learning of targeting skills and the enjoyment of physical activity in 1315-year-old adolescents in Karaj city was evaluated.
Methodology: For this purpose, 60 male students were selected by
purposeful sampling and randomly divided into three groups of 20, tested
positive feedback, negative feedback, and real feedback from targeting
skills in six blocks of six attempts. The exercise task was throwing 100
grams of a 3-meter distance; subjects were evaluated in four stages: pretest, acquisition, retention and transfer. In addition, the amount of
enjoyment of the licentious people from their activities was evaluated
using the Pleasure Inventory of Physical activity. The data were analyzed
using one-way ANOVA with repeated measures, covariance analysis and
Bonferroni’s post hoc test.
Results: The results showed that there was a significant difference
between the test scores of the positive feedback group in the pretest
stages with acquisition, retention and transmission, but these
differences were not significant in the negative feedback group and
control group. Also, the results of covariance analysis indicated that
there was a significant difference between the positive feedback group,
the negative feedback group and the control group at the acquisition,
retention, and transfer tests. The results of the Pleasure Questionnaire
showed a significant difference between the groups in the post-test.
Conclusion: Findings indicate that positive feedback in learning has a
facilitating and synergistic effect. Therefore, educators and educators
can use it to accelerate learners learning.

* Corresponding Author: Mehdi Emrahimi Tavakkolian. MA in Motor Behavior, Faculty of Physical Education
and Sport Sciences, Tehran University, Iran
Email: Mehdi.tarbiat10@yahoo.com

