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گیری پرتابی و لذت بر یادگیری مهارت هدفای بازخورد مقایسه قیانتظارات عملکرد از طر شیافزاتاثیر 

 ساله 15تا 13در نوجوانان را دنی از فعالیت ب

 3داوود حومنیان ،2طلبرسول حمایت ،*1مهدی ابراهیمی توکلیان

 بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایراندانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت  .1

 علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایران استاد، دانشکده تربیت بدنی و. 2

 ربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایراندانشکده ت. استادیار، 3

 چکیده  اطالعات مقاله       

    10/11/98 دریافت مقاله:

    27/11/98بازنگری مقاله: 

 15/12/98پذیرش مقاله:  

یادگیری  برای بازخورد مقایسه قیانتظارات عملکرد از طر شیپژوهش تأثیر افزا نیدر ا مقدمه و هدف:

 .زیابی شدار ساله شهر کرج 15تا  13 ی پرتابی و لذت از فعالیت بدنی در نوجوانانگیرمهارت هدف

صورت تصادفی گیری هدفمند انتخاب و بهآموز پسر به روش نمونهدانش 60بدین منظور  روش شناسی:

 بازخورد واقعی از عملکردای و مقایسه منفیبازخورد ، ای، بازخورد مثبت مقایسهنفره 20گروه  در سه

 100ف تمرینی، پرتاب کیسه تکلی کردند. نیتمر گیری را در شش بلوک شش کوششیمهارت هدف

آزمون، اکتساب، یادداری و انتقال ها در چهار مرحله پیشی از فاصله سه متری بود؛ که آزمودنیگرم

بدنی لذت از تربیتها از فعالیتشان با استفاده از پرسشنامه ارزیابی شدند. عالوه بر این میزان لذت آزمودنی

حلیل کوواریانس و گیری مکرر، تراهه با اندازهها با استفاده از روش تحلیل واریانس یکارزیابی شد. داده

 .فرونی تحلیل شدندآزمون تعقیبی بن

ا اکتساب، بآزمون نتایج نشان داد بین نمرات آزمون پرتابی گروه بازخورد مثبت در مراحل پیش نتایج:

رل معنادار نبود. ها در گروه بازخورد منفی و کنتتقال تفاوت معناداری وجود دارد، این تفاوتیادداری و ان

نفی و کنترل بازخورد م گروه چنین نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد بین گروه بازخورد مثبت،هم

ذت نیز تفاوت شنامه لی و انتقال تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج پرسادداری در مراحل آزمون اکتساب،

 .ادآزمون نشان دها را در پسمعنادار بین گروه

ی اثر ها بیانگر این موضوع است که بازخورد هنجاری مثبت در یادگیری حرکتیافته نتیجه گیری :

توانند برای تسریع در یادگیری دهندگان میرو مربیان و تعلیمای و انگیزشی دارد. ازاینکنندهتسهیل

 .از آن بهره ببرندفراگیران 

 کلید واژگان 
 اکتساب

 بازخورد هنجاری

 گیریمهارت هدف

 یادگیری

 مقدمه

 یکی از اهداف اصلی در یادگیری و کنترل حرکتی در بین

 این حوزه، شناخت متغیرهایی است که در بیشینه پژوهشگران

-این حوزه، شناخت متغیرهایی است که در بیشینه پژوهشگران

 در زیادی رو محققانازاین و کنترل نقش دارند.سازی یادگیری 

 بهتر هایروش کشف دنبال همواره به حرکتی یادگیری حیطه

http://www.jmbs.ir/
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)اشمیت، لی، وینستین،  اندهبود هایادگیری مهارت به کمک برای

 برای یادگیری مؤثرتر و بهتر هایروش (.2018، 1ولف و زالزنیک

 عدم اتالف لکه ازب زمان، در جوییهصرف موجبتنها نه هاتمهار

مهم اهداف دستیابی به برای هاآن مؤثر هدایت و یادگیرنده انرژی

کاری است. در این میان دانشمندان با دست یورزش ریزیبرنامه تر

اند که چگونه متغیرهای مختلف به بررسی این موضوع پرداخته

توان یادگیری یک مهارت حرکتی را به بهترین نحو ممکن بهبود می

 .(1394یبوشهر ، شفیع نیا و)جهانبخش دبخشی

 یبررس یاز مطالعات برا یتعداد رو به رشد ریهای اخدر سال

شده انجام یهای حرکتمهارت یریادگیبر  یزشیاثرات عوامل انگ

اند که ارائه داده یمثال، مطالعات شواهدعنواناست. به

 میتأثیر مستق نیدر طول تمر یستگیو شا یوابستگ ،یخودمختار

، 2)ولف، چیواکوسکس و هویمان دارد یحرکت یریادگیبر  ثبتو م

 نفس در فرد دارداشاره به ارتقا احساس اعتمادبه یستگیشا. (2015

محیط تمرینی ایجاد شود تواند با به وجود آوردن چالش در که می

 .و چیواکوسکس( 3)گونزالز  و لذت از ادامه فعالیت را در فرد باال ببرد

استدالل شده است که عملکرد، انتخاب، تالش و  پیش هامدتاز 

 یها در مورد چگونگاعتقادات آن ایتواند با انتظارات استمرار فرد می

ی شود. در نظریه نییص تعمشخ تیفعال ای فیک تکلیعملکرد در 

 یبرا رندگانیادگیانتظارات  شی، افزا4بهینه یحرکت یریادگی

در نظر گرفته  یزشیعنوان عامل مهم انگبه زین ندهیعملکرد آ

 .)گونزالز و چیواکوسکس( شودمی

 به است. 5استفاده از بازخورد ،های آموزش بهینهیکی از راه 

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

 .دهدقرار می تحت تأثیر را حرکتی هایمهارت یادگیری که

)بیک،  خطاست فقطنه حرکت، درباره حسی خبر هرگونه بازخورد،

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

آنچه نظر محققان را  اماافزوده در یادگیری حرکتی شکی نیست، 

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

 ی،اکراد ی،)فارس یادگیری خواهد داشت است و چه تأثیری بر

 .(1389ی،غالم ی وعسگر

                                                           
1. Schmidt, Lee, Winstein, Wulf, & Zelaznik 

2. Wulf, Chiviacowsky, & Hooyman 

3. Gonzalez 

4. Optimal 

5. Feedback 

6. Magill 

های بازخورد، نقش انگیزشی آن است و چنانچه یکی از نقش

یابند منجر به تالش بیشتر و درنتیجه باگیران از پیشرفتشان آگاهی فر

هایی که مربوط چنین بازخوردها خواهد شد. همافزایش یادگیری آن

شود نشان ا پیشرفت عالی در بازی میبالعاده در تمرین به تالش فوق

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

عالوه بازخوردی که اخیرًا با کارکرد انگیزشی ه. ب(2008، 7تننبایوم

است که در آن اطالعاتی  موردبحث قرارگرفته است، بازخورد هنجاری

صورت غیرواقعی )مثبت یا ها پیشرفت اجرای فرد ببد عملکر مورد در

شود. این بازخورد شامل منفی( در مقایسه با دیگر همساالن، ارائه می

اطالعاتی در خصوص مقایسه فرد با دیگران یا مقایسه اجتماعی است 

را تحت تأثیر قرار دهد. در  فردتواند انگیزه، اجرا و یادگیری که می

گیرنده از پیشرفت اجرا و امتیاز خود یا اجرای این نوع بازخورد یاد

که اگر امتیاز طوریبه ،شودطور غیرواقعی( آگاه میگروه همساالن )به

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

 تر از امتیاز واقعی بیان شود بازخورد هنجاری منفی استو اگر پایین

 .(2008)هوتچینسون و همکاران، 

گرفته است، دریکی از اولین مطالعات که در این حیطه انجام

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

نفر از دانشجویان  28بندی در بین یادگیری تکلیف زمان

های این پژوهش شواهدی مبنی بر عوامل پرداختند. یافته

ی اثرگذار این نوع بازخورد بر یادگیری مهارت حرکتی انگیزش

-که در آزمون انتقال، در اجرای یک تکلیف زمانطوریداشت؛ به

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

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

و همکاران  10. در دیگر مطالعه، لیوس ویت(2010، 9لوتوایت

( به بررسی اثر بازخورد مقایسه اجتماعی بر یادگیری 2010)

تکلیف تعادلی پرداختند. نتایج نشان داد که بازخورد هنجاری بر 

ای که گروه مثبت گونهأثیرگذار بود، بهیادگیری تکلیف تعادلی ت

ها در آزمون تری را نسبت به دیگر گروهاجرای تعادلی اثربخش

، 11آویال. (2010)لوتوایت و ولف،  یادداری از خود نشان داد

در پژوهش دیگری به بررسی اثر  (2012چیاکوسکی و لوتوایت )

بازخورد مثبت هنجاری بر بهبود یادگیری تکلیف پرتابی در بین 

7. Hutchinson, Sherman, Martinovic, & Tenenbaum 

8. Wolf 

9. Wulf, Chiviacowsky, & &Lewthwaite 

1 0. Liuswait 

1 1. Avila 
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ساله پرداختند. نتایج نشان داد که گروه بازخورد  10کودکان 

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

شده در این زمینه بهبود عملکرد و بااینکه مطالعات انجام

اند اما مطالعات در سنین کودکی و نوجوانی یادگیری را نشان داده

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

رین انگیزش فرد را باال بخش است. چراکه لذت از بازی و تملذت

شده کند. مطالعات انجامبرد و او را برای ادامه فعالیت تشویق میمی

شده فقط در این زمینه محدود است و با توجه به پیشینه بررسی

ای یا افزایش یک مطالعه یافته شد که اثرات بازخورد مقایسه

ین انتظارات را هم بر یادگیری و هم برانگیزش بررسی کرد. در ا

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

افزوده هنجاری مثبت یا افزایش انتظارات را در یادگیری پرتاب آزاد 

ایج مثبت را گزارش بسکتبال و انگیزش کودکان بررسی کردند و نت

حال در این مطالعه پیشنهاد شد که این نوع بازخورد کردند. بااین

برای سنین مختلف مانند نوجوانی نیز بررسی شود همچنین بر روی 

شناختی متعددی دیگر مانند لذت تکرار و در متغیرهای روان

 های حرکتی متنوعی نتایج آن ارزیابی شود.مهارت

 (2018همکاران )ی پژوهش کونکالوس و هامتناسب با پیشنهاد

ب شدند و تکلیف سال انتخا 15-13در این پژوهش نوجوانان 

گرمی تمرین  100گیری پرتابی را از فاصله سه متری با کیسه هدف

آزمون، اکتساب، یادداری و انتقال کردند و در چهار مرحله پیش

تأثیر رو هدف این مطالعه بررسی موردبررسی قرار گرفتند. ازاین

ارت افزایش انتظارات از عملکرد بر لذت از فعالیت و یادگیری مه

ران همکاپرتابی در نوجوانان بود و متناسب بامطالعه کونکالوس و 

( فرض شده بود گروهی که بازخورد هنجاری مثبت یا 2018)

تری در افزایش انتظار از عملکرد باالیی را دریافت کنند عملکرد به

 اهند داشت.وابسته خو متغیرهای

 روش شناسی

ای و پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی است. طرح آن مقایسه

 روش آن پرسشنامه و پیمایشی بود.

 های پژوهشنمونه

 سال مدارس کرج 15تا  13آموزان جامعه آماری پژوهش را دانش

ز انفر  60هدفمند گیری تشکیل دادند. با استفاده از روش نمونه

صورت بهو هارت پرتابی نداشتند انتخاب نوجوانانی که تجربه م

به سه گروه بازخورد هنجاری مثبت، بازخورد هنجاری تصادفی 

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

بدنی گروه رفتار پژوهش تأییدیه این پژوهش از دانشکده تربیت

م ها )هم خودشان هحرکتی دانشگاه تهران گرفته شد و آزمودنی

نامه کتبی امضا کردند. مالک انتخاب ها( رضایتوالدین آن

مت آزمودنی سالمت کامل جسمی و روانی با استناد به پرونده سال

 ها در مدرسه و حضور کامل در طی فرایند پژوهش بود.آن

 گیریابزار اندازه

این آزمون شامل پرتاب : کنار دست آزمون دقت پرتاب از

متری به هدفی مدور سه ز فاصله اگرمی  100های شنی کیسه

و همکاران در سال  2مشابه تکلیفی بود که لوسیانا، روی زمین

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

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

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

دهی بخش راست، چپ، باال و پایین برای امتیاز چهار به هدف

 (.یک )مطابق شکل شد تقسیم هاتر به آزمودنیدقیق

 
 مین. هدف مدور روی ز1شکل 

                                                           
1. Gonçalves, Cardozo, Valentini, Suzete, & Chiviacowsky 2. Losiyana 



و همکاران مهدی ابراهیمی توکلیان 69-78(، 1399) 3رفتاری  و حرکتی علوم جلهم                                                                                            

 
 

شده دایره متحدالمرکز تشکیل 10که هدف از با توجه به این
ترین امتیاز تا آخرین و بیرونی 100است و هر دایره از مرکز شامل 

 اگر که بود شکل این به گذارینمره امتیاز دارد، نحوه 10دایره 

از  دریکی اگر و 100امتیاز  آمد،فرود می هدف مرکز در پرتابه
 و اگر پرتاب و... 70،80،90آمد، امتیازهای میفرود  دیگر مناطق

 شد.می آزمودنی ثبت برای صفر امتیاز خورد،نمی هدف به

 فعالیت بدنیپرسشنامه لذت از 
این پرسشنامه یکی از مفیدترین ابزارها برای سنجش لذت از 

سؤال است که براساس  16شود و دارای فعالیت بدنی محسوب می
چهار(  الً موافق تا کامالً مخالف )صفرتالیکرت پنج مقیاسی از کام

شود. این پرسشنامه برای بار اول توسط عبدلی و امتیازبندی می
 68و  65( هنجاریابی شد و روایی و پایایی آن 1389همکاران )

ین ادرصد را برای  80درصد گزارش شد. اخیراً نیز اعتبار باالی 
 و زادهحسن  ی،عسگر ی،احمد ی،)عبدل پرسشنامه گزارش کردند

 .(2011,یاکراد

 پروتکل اجرای پژوهش
 100های شن کیسه بایستمی هاآزمودنی پژوهش این انجام برای

 زمین قرار روی که هدفی سویبه خود برتر دست با راگرمی 

 از متر هس که خطی پشت هاکردند. آزمودنیمی پرتاب داشت،

از دوایر  که هدفی سمت به و گرفتندمی قرار داشت فاصله هدف
روی نشانه شده بود،تعیین سانتیمتر 10 شعاع به متحدالمرکزی

گر قبل از شروع کار مربوط به هر گروه، ابتدا آزمون .کردندمی
ح ها توضیرا برای همه آزمودنیکنار بدن چگونگی پرتاب توپ از 

 هس اجرا کرد سپس، هر آزمودنی اجازه داشت بار آن رایک داد و
کلیف با دست برتر را برای آشنا شدن با تکنار بدن  بار پرتاب از
 انجام دهد.

، آزمون، اکتسابپیشی مرحلهچهار این پژوهش شامل 
به مدت شش هفته  برتر بود کهبا دست  و انتقال خیریأیادداری ت
از کنار بدن با تاب پرشش آزمون در روز اول شامل . پیشاجرا شد

متری از روی زمین با سه فاصله از  گرمی 100های شن کیسه
همچنین در  بدون بازخورد انجام شدباز و با چشمان ، دست برتر

ها پرسشنامه لذت از فعالیت بدنی را نیز پر آزمون آزمودنیپیش
گروه بازخورد هنجاری مثبت،  چهار بهها . سپس آزمودنیکردند

ری منفی و بازخورد حقیقی یا کنترل تقسیم شدند. بازخورد هنجا
در هر جلسه شش بلوک  ها)تمرین( آزمودنی در مرحله اکتساب

 د،بو تاییشش مرحله شش شامل که پرتاب( 36شش کوششی )

از آگاهی افراد از مجموع امتیازات  جلوگیری منظوردادند. به انجام
به  (خورد کاذبی بازخورد هنجاری )بازو برای ممکن بودن ارائه

صورت شده بود که سه پرتاب از شش پرتابشان بهها گفتهآن
که افراد شود تا اینها محاسبه میتصادفی درمجموع امتیازات آن

ی نتوانند مجموع امتیازات خود را محاسبه کنند و امکان ارائه

                                                           
1. SPSS 

بازخورد دروغین ممکن باشد، از روش تصادفی استفاده شد. 
 نتیجه آگاهی از بازخورد و شد تقسیم بخش چهار به هدف منطقه

 بلند، صورتبه هدف مرکز از هاپرتاب مسافت و جهت برحسب

شیوه بازخورد  .شدداده می کالمی صورتبه راست، و چپ کوتاه،
 .گروه بازخورد )مثبت، منفی، کنترل( صورت گرفت توجه به با

ه عالو، ازخورد هنجاری مثبتبهای گروه که آزمودنیطوریبه
و  پس از هر پرتاب بازخورد کیفی واقعی )راست، چپ کهبر این

 )یک بلوک( پرتابشش از هر  کردندباال و پایین( دریافت می
درصد باالتر  20صورت به، کاذبعنوان بازخورد امتیاز مربوطه را به

 -ایمقایسههنجاری ) هایشان، بازخوردپرتاب از میانگین
وه در پایان هر جلسه میانگین گر کردند؛ واجتماعی( دریافت می

ه درصد باالتر از گروه منفی ب 20همیشه  بازخورد هنجاری مثبت
 شد.دو گروه اعالم می

 کههای گروه بازخورد هنجاری منفی، عالوه بر اینآزمودنی
ین( و باال و پای پس از هر پرتاب بازخورد کیفی واقعی )راست، چپ

 امتیاز )یک بلوک( بپرتاشش بعد از هر کردند، دریافت می
تر از درصد پایین 20صورت اذب بهعنوان بازخورد کمربوطه را به

ها داده عنوان بازخورد هنجاری به آنبه هایشان،میانگین پرتاب
 پایان هر جلسه میانگین گروه بازخورد هنجاری منفی شد؛ ومی

؛ شدتر از گروه مثبت به دو گروه اعالم میدرصد پایین 20همیشه 
بوطه فقط بعد از هر پرتاب امتیاز مر ،های گروه کنترلآزمودنی و

، چپ، باال و پایین( راست)کیفی عنوان بازخورد حقیقی را به
)پایان یک بلوک(  کوشششش در پایان هر و  کردنددریافت می

 کردند.میبازخورد حقیقی مجموع امتیازاتشان را دریافت 
پرتاب آخر(  ی تمرین، بلوک آخر )ششدر آخرین جلسه

ها پرسشنامه لذت عنوان آزمون اکتساب به عمل آمد و آزمودنیبه
یک هفته ها پس از گذشت آزمون یادداری در گروهرا پر کردند. 

ما ؛ اآزمون اجرا شداز اتمام آخرین کوشش تمرینی و همانند پیش
آزمون انتقال پس از گذشت یک هفته از فاصله شش متری و با 

 نجام شد.گرمی ا 150کیسه 

 داده ها تحلیل
ها از روش آمار توصیفی و استنباطی وتحلیل دادهمنظور تجزیهبه

ها از آزمون توزیع طبیعی داده یبررس جهت استفاده شد.
های آمار توصیفی اسمیرنوف استفاده شد. از روش-کولموگروف

های آمار استنباطی مانند فراوانی، میانگین، انحراف معیار و روش
های مکرر گیریستفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازها مانند

برای  گروهی و تحلیل کوواریانسبرای بررسی تغییرات درون
گیری های بین گروهی در متغیرهای مهارت هدفبررسی تفاوت
اس پی  افزاراز نرمبا استفاده  هاداده وتحلیلتجزیه استفاده شد.

نین سطح معناداری در همچ استفاده گردید. 18نسخه  1اس اس
 .شده در نظر گرفت 05/0 از های آماری کمترتمام روش
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 نتایج
-های قد، وزن، طول دست و طول بازو آزمودنیجدول یک شاخص

ها را به تفکیک گروه کنترل، بازخورد هنجاری مثبت و بازخورد 

شود گونه که مشاهده میدهد. همانهنجاری منفی نشان می
ها در هر سه ل دست و طول بازو آزمودنیمیانگین قد، وزن، طو
 گروه تقریباً برابر است.

 شده است()مقادیر به شکل میانگین )انحراف استاندارد( بررسی هایآزمودن یفیتوص یرهایمتغ اریو انحراف مع نیانگیم .1جدول 

 گروه
 شاخص

 کنترل بازخورد هنجاری منفی بازخورد هنجاری مثبت

 (69/7)03/148 (07/41)9/141 (55/8)57/145 قد
 (01/9)01/46 (41/8) 72/45 (17/7)17/42 وزن

 (32/5)37/56 (26/5)57/57 (39/5)70/56 طول دست
 (43/3)20/27 (47/2)77/27 (76/3)13/27 طول بازو

 
ها از ها و همگنی واریانسداده منظور نرمال بودن توزیعبه

ایج، نرمال سمینوف استفاده گردید که نتا -آزمون کولموگروف
 ها را تأیید کرد.بودن توزیع داده

های حداکثر، حداقل، میانگین و انحراف جدول دو شاخص
های کنترل، بازخورد هنجاری گیری را در گروهمعیار نمرات هدف

 دهد.مثبت و منفی در مراحل آزمون نشان می

 شده است(ل میانگین )انحراف استاندارد( بررسیمقادیر به شک) یریگو انحراف استاندارد نمرات هدف نیانگیم  .2 جدول

 گروه

 متغیر
 )انحراف استاندارد( میانگین حداقل حداکثر نوبت آزمون

 کنترل گیریمهارت هدف

 

 (40/13)99/39 00/10 00/65 آزمونپیش
 (86/11)49/43 33/33 66/68 اکتساب

 (86/10)99/41 33/28 60/67 یادداری

 (08/9)04/40 14/20 67 انتقال
بازخورد هنجاری 

 مثبت

 

 (71/11)46/39 33/13 00/60 آزمونپیش

 (79/9)83/64 33/48 00/85 اکتساب

 (45/11)33/61 00/40 66/76 یادداری

 (78/8)20/58 36/45 57/69 انتقال
بازخورد هنجاری 

 منفی

 

 (10/9)01/40 66/11 00/60 آزمونپیش

 (11/12)98/41 33/43 33/73 اکتساب

 (12/8)40/40 66/36 00/80 یادداری

 (98/10)64/39 03/30 76/76 انتقال

 

دهد. جدول سه نتایج آزمون تحلیل واریانس را نشان می

بازخورد مثبت در چهار  گونه که مشخص است، نمرات گروههمان

آزمون، اکتساب، یادداری و انتقال( باهم گیری )پیشنوبت اندازه

اما در گروه کنترل و هنجاری ؛ (>05/0pداری دارند )اتفاوت معن

-(. همp>05/0ندارند )داری ها باهم تفاوت معنامنفی این آزمون

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

 وسیله دادن مداخله است.دهنده تغییرات بهنشان

مثبت از ها در گروه هنجاری گروهی آزمونبرای مقایسه درون

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

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

(01/0=pو پیش ) آزمون با( 03/0انتقال=p تفاوت معناداری )

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

دهد ری به دست نیامد. این نتایج نشان میدایادداری تفاوت معنا

گیری روند افزایشی آزمون تا اکتساب، در مهارت هدفکه از پیش

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

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

 آزمون با اکتساب، یادداری و انتقال مشاهده نشد.پیش

های های بین گروهی )گروهدر ادامه پژوهش به بررسی تفاوت

گیری در آمده از مهارت هدفدستتجربی و کنترل( در نمرات به

آزمون پیش مرحله اکتساب، یادداری و انتقال با در نظر گرفتن

عنوان متغیر هم پراش پرداخته شد. بدین منظور، از آزمون به
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-ها )نرمال بودن توزیع دادهفرضتحلیل کوواریانس با رعایت پیش

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

گیری تصادفی، همگنی شیب رگرسیون و خطی بودن نمونه

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

گیری در نمرات اکتساب را تحلیل کوواریانس برای مهارت هدف

 دهد.نشان می

 گروه کنترل با گروه بازخورد مثبت یریگنمرات مهارت هدف یبرا انسیوار لیآزمون تحل جینتا. 3جدول 

 متغیر
 گروه

 F Sig Eta میانگین مجذورات df مجموع مجذورات منبع

 هایتمهار
 گیریهدف

بازخورد 
 مثبت

 866/0 001/0 89/122 34/3769 2 92/7536 عامل
 67/30 38 07/1165 خطا

بازخورد 
 منفی

 151/0 06/0 76/2 061/8 2 122/16 عامل
 691/1 38 25/64 خطا

 102/0 129/0 15/2 11/9 2 22/18 عامل کنترل
 41/14 38 36/160 خطا

 های آزمایش و کنترلهای اکتساب، یادداری و انتقال در گروهتحلیل کوواریانس میانگین نمره نتایج .4جدول 

 مجذور اتا سطح معناداری F درجه آزادی میانگین مجذورات گروه
 اکتساب
 یادداری

22/845 
02/29 

1 
1 

85/11 
174/4 

000/0 
02/0 

41/0 
58/0 

 60/0 000/0 13/151 1 68/162 انتقال

 

که در جدول چهار مشخص است بین مراحل آزمون طور همان

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

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

تعقیبی بونفرنی نشان داد بین مراحل آزمون اکتساب گروه هنجاری 

مراحل آزمون  نیب ،(p=00/0) یمنفمثبت با اکتساب گروه هنجاری 

 یمنفیادداری گروه هنجاری مثبت با یادداری گروه هنجاری 

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

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

بین مراحل آزمون اکتساب گروه هنجاری مثبت با اکتساب گروه 

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

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

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

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

 (.p>05/0نشد )تفاوت معناداری مشاهده 

همچنین نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای لذت از فعالیت 

 بدنی در جدول پنج آورده شده است.

 های هنجاری مثبت، منفی و کنترل برای متغیر لذت از فعالیت بدنیهای گروهنتایج تحلیل کوواریانس میانگین نمره .5جدول 

 اتامجذور  سطح معناداری F درجه آزادی میانگین مجذورات متغیر

 21/0 00/0 12/2 1 52/207 لذت

 آزمون
 گروه

 آزمونپس آزمونپیش

 (11/7)54 (14/7)33 هنجاری مثبت

 (60/6)29 (77/7)31 هنجاری منفی

 (44/10)33 (91/8)32 کنترل

 

های آزمون در متغیر لذت دهد. گروهنتایج جدول پنج نشان می

که این تغییرات طوریاند. بهآزمون تغییر داشتهآزمون به پساز پیش

در گروه هنجاری مثبت معنادار است اما در دو گروه دیگر تفاوت 

 معنادار نبود.
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 بحث 

بازخورد  قیانتظارات عملکرد از طر شیتأثیر افزااین پژوهش باهدف 

گیری پرتابی و لذت از فعالیت یادگیری مهارت هدف برای مقایسه

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

طورکلی در گر این مسئله است که بازخورد هنجاری مثبت بهبیان

یادگیری مهارت تأثیر معناداری داشته است. همچنین نوجوانانی که 

آزمون به اند لذت از فعالیت بدنی از پیشدر گروه بازخورد مثبت بوده

که ست درحالییافته اتوجهی افزایشطور قابلها بهآزمون در آنپس

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

ترین و مؤثرترین متغیری دانسته که ناظر که بازخورد را قوی

های رفتاری انسان است، همخوانی دارد و به پژوهشگرانی یادگیری

( که نقش بازخورد را در یادگیری 2000و همکاران ) 1چون سورسیان

. (2000و همکاران،  2)کروسیاندهد دانند، پاسخ منفی مینمیمؤثر 

و همکاران  3سالمونیچنین نتایج پژوهش، با فرضیه هدایت هم

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

)سالمونی،  خوان است ، همکندمهارت در طول تمرین هدایت می

 .(1994اشمیت و والتر، 

احل اکتساب، یادداری در مرنتایج بخش اول این پژوهش نشان داد 

گروه بازخورد هنجاری مثبت عملکرد بهتری نسبت به گروه  و انتقال

همچنین تغییرات گروه  کنترل و بازخورد هنجاری منفی دارد.

زمون به اکتساب، یادداری و انتقال افزایشی آهنجاری مثبت از پیش

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

پژوهش درواقع تأییدی است بر مطالعات اشرف پور و همکاران 

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

(، 2010و ولف ) ویس ویت، ل(2012(، لوسیانا و همکاران )1392)

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

طورکلی ارائه (. این پژوهشگران به2012، آویال و همکاران )(2008)

بازخورد هنجاری مثبت در تکالیف حرکتی را مؤثرتر از ارائه بازخورد 

دانند. همچنین نتایج این پژوهش با نتایج مطالعه حقیقی می

ترین مطالعه بامطالعه حاضر ( که مرتبط2018همکاران )س و کونکالو

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

 ( که در پژوهش خود به این اشاره کردند2010ویت و ولف )لویس

کنندگانی که بازخورد هنجاری منفی دریافت کردند در کنترل شرکت

                                                           
1. Sorsian 

2. Crucian 

3. Salmoni 

ی بیشتری را نشان آمدخودکار، حرکاتشان نسبت به گروه کنترل

تبیین احتمالی این ناهمخوانی را به  ؛ که) سو است، ناهمدادند

 توان نسبت داد.های سنی، جنس و نوع تکلیف میتفاوت

ها شدر خصوص مکانیسم اثر بازخورد هنجاری مثبت، پژوه

گرفته اشاره دارند که اگر مقایسه هنجاری برای فرد مطلوب و انجام

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

شود افزایش خودکارآمدی، خود واکنشی مثبت و عالقه به تکلیف می

. چنانچه بخواهیم توجیهی برای اجرای (1993، 5)باندورا و جوردن)

نجاری مثبت نسبت به بازخورد حقیقی داشته مؤثرتر بازخورد ه

کنندگان که شرکتتواند مربوط به این باشد باشیم، علت آن می

دهند بلکه به افزوده پاسخ میبازخورد  وظایف مربوط بهبه تنها نه

ای دریافت بازخورد از قابلیت اجرایشان ، برعوامل روانی یا انگیزشی

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

چنین برای برتری بازخورد هنجاری نسبت به بازخورد حقیقی و هم

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

طور بازخورد هنجاری بر کانون توجه مؤثر است. مکانیسم شناختی به

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

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

مختلف بازخورد هنجاری توجه خاصی به انجام تکلیف پرداخته که 

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

حاضر بعد انگیزشی در وضعیت بازخورد هنجاری مثبت با افزایش 

نفس و بیرونی شدن کانون توجه، موجب بهبود انگیزه، اعتمادبه

 و همکاران ولف راستا با تئوری بهینهعملکرد شده باشد که هم

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

برخالف دیدگاه پردازش اطالعات که انسان را همانند یک ماشین 

کند، عملکرد و یادگیری مطلوب از طریق تأثیرپذیری از تلقی می

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

در  آید. پس شاید فرایندهای توجهاجتماعی به وجود می -فرهنگی

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

دلیل اختالالتی در فرایندهای پردازش خودکار ایجاد نکرده و تکلیف 

که برخی رو با توجه به اینشده است. ازاینبا دقت بیشتری انجام

فشار را بر درونی شدن کانون ها اثر اضطراب و انسداد تحتپژوهش

شده به سمت اندام و تیجه اثر بر برنامه حرکتی ارسالتوجه و درن

)بلوک اند مفاصل موردنظر و کنترل و هماهنگی حرکت را نشان داده

4. Hachinson 

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

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

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

ترل حرکت نسبت داد. در وضعیت بازخورد هنجاری منفی نیز کن

شاید هیجانات منفی ایجادشده در فرد بر روی فعالیت عضالنی اثر 

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

کند و وضعیت بازخورد هنجاری منفی با کنترل برابر بوده است. این 

)ولف که انگیزش از بعد بدنی بر اجرا اثر داشته است کند امر تأیید می

 .(2015و همکاران، 

ثبت بخش دیگری از نتایج نشان داد گروهی که با بازخورد هنجاری م

آزمون به ها از پیشتمرین کرده بودند لذت از فعالیت بدنی در آن

آزمون تغییرات زیادی داشته است. این نتایج با نتایج مطالعه پس

ا ( که افزایش انتظارات از عملکرد ی2018همکاران )و  کونکالوس

ثر بازخورد هنجاری مثبت را بر متغیرهای روانی مانند انگیزش مؤ

همکاران دانند همسو است. برای تبیین این بخش کونکالوس و می

ها توانایی و نشان دادن برتریاحساس اند که ( عنوان داشته2018)

بخش و یتاساساً رضاجاری مثبت در گروه هنهای فرد شایستگی ای

تواند بر میحاصل از آن نفس اعتمادبهانگیزاننده تلقی شده است و 

 یشتریب مثبت اتیتجرب یافراد را برا و انتظارات عملکرد تأثیر بگذارد

را  یو حرکت یاحساس ،یشناخت یهای مقدماتکند و فعالیتآماده می

 یریادگی بهینهای نظریه با توجه بههمچنین  دهد.تحت تأثیر قرار می

را تقویت  اعمالو اهداف  یافته جفت شدنانتظارات افزایش ،یحرکت

و به  کندآماده می فیتکل یاجرا یبرارا  یحرکت ستمی، سکندمی

کند و از طریق آن لذت از فعالیت و انگیزه کمک می حافظه تیتثب

تواند بر کرد میانتظارات از عملرو رود. ازاینبرای ادامه فعالیت باال می

ذارد تأثیر بگ فیتکل انجامدر  یداریو پامثبت اندیشی دامنه تالش، 

 نتایج مطالعه حاضر(.)

 گیرینتیجه

منتشرشده از مطالعه  شواهد نیاولبه دنبال  هایافته نیا ،درنتیجه

انتظارات  شیدهند که افزانشان می (2018همکاران )کونکالوس و 

 یریادگی ،ایبازخورد مثبت مقایسه قیاز طر رندگانیادگیعملکرد 

نوجوانان( متفاوت )گروه سنی در  متفاوت را نیز یهای حرکتمهارت

مهم بازخورد افزوده در  یزشیبر نقش انگ نیهمچن کند.می لیتسه

که از طریق آن لذت از فعالیت بدنی  تأکیددارند یحرکت یریادگی

                                                           
1. Beilock & Carr 

ای را ازخورد مقایسهاثرات ب توانندمی ندهیمطالعات آ .یابدافزایش می

فردی و گروهی را باهم مقایسه  یهای ورزشانواع مهارت یریادگیدر 

های انتظارات از استراتژی مربیان و معلمانیشود می شنهادیپ .کنند

 ایهای مثبت عملکرد و مثاًل برجسته کردن جنبه ،یافتهافزایش

 یورزشهای مهارت یریادگیمنظور سود بردن تجربه موفق، به لیتسه

 استفاده کنند.
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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 13-
15-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: pre-
test, 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. 
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