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بررسی اثربخشی , هدف از انجام پژوهش حاضر  :چکيده 

دو نوع محيط انگيزشی تمرين بر يادگيری يک تکليف ادراکی 
اين پژوهش آماری نمونة . است) پرتاب آزاد بسکتبال(حرکتی 

 نفر از دانشجويان پسر رشتة تربيت بدنی بود که به ۳۷شامل 
در )  نفر۱۹(گروه اول .  به دو گروه تقسيم شدندطور تصادفی

 ۱۸(محيطی با شرايط انگيزشی و برانگيختگی بيشتر و گروه دوم 
نيز در محيطی با شرايط انگيزش و برانگيختگی کمتر تمرين ) نفر

خود را در محيط های تعريف هر دو گروه تمرين های . کردند
سه و در هر در هر هفته سه جل,  هفته۶شدة انگيزشی به مدت 

آزمون اکتساب بی درنگ پس از .  کوشش انجام دادند۱۵جلسه 
. پايان دورة تمرين و آزمون يادداری ده روز بعد از آن اجرا شد

از آزمون پرتاب آزاد بسکتبال به عنوان ابزار اصلی پژوهش 
برای تحليل داده ها از روش تحليل واريانس برای . استفاده شد

 همبسته T مستقل و Tآزمون های , اندازه گيری های مکرر
نتايج نشان داد که هر دو گروه آزمايشی به لحاظ . استفاده شد

اکتساب تکليف روند رو به رشدی داشته اند و تمرين در هر دو 
.  معنی داری بر يادگيری تکليف داشته استتأثيرمحيط انگيزشی 

تفاوت معنی داری بين دو گروه مورد بررسی در اکتساب و 
اما يادگيری مهارت در شرايط , ی تکليف مشاهده نشديادگير

محيطی پر انگيزه و با برانگيختگی زياد از ثبات بيشتری برخوردار 
است و با نوسان های کمتر در اکتساب تکليف در طول مهارت 

  .دورة يادگيری همراه است

  
  :  واژه های کليدی 

  . تکليف ادراکی حرکتی, برانگيختگی, انگيزش , تمرين 
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Abstract :   The aim of this study was to 

determine the effect of exercise in two different 
motivational environments (low and high) on 
learning a perceptual motor task (basketabll 
penalty shoot). Subjects were 37 healthy phsical 
education male students (mean age 21.78 years) 
that were divided into two groups randomly. 
Group A (n=19) exercised in an enviroment with 
high arousal and motivational items while group B 
(n=18) exercised in an environment with low 
arousal and motivational items. They exercised for 
6 weeks; 3 sessions per week with 15 trails in each 
session. Immediately at the end of  the exercise 
course, acquistion test was carried out and after 10 
days retention test was done. Fifteen trail baskeball 
penalty shoots were  used as the research tool. To 
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analyze data, repeated measure ANOVA, paried T 
test and independent T test were used. Results : no 
significant difference was found between the two 
groups in acquisition and learning the task. It was 
also shown that both groups improved their 

performance significantly.  
 

Key Words: 
Exercise, Motivation, Arousal, Perceptual Motor 

Task.  
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  مقدمه

 ، مستلزم هر موجود زنده  بقاي. كند ايفا مي  مهمي  نقش  انسان  در زندگي   يادگيري  

  چنين الزمة. باشند  در تطابق  با محيط  رفتار كنند كه  طوري  آن  اعضاي  كه  است  آن 

  ٣   و محيط٢  ، تكليف١فرد  تعامل  حاصل  يادگيري). ٢( است  يادگيري  توانايي  تطابقي

بهتر منجر   اجرا و يادگيري به  و محيط  ، تكليف فردي  هاي عامل  متناسب  تعامل.  ستا

 ممكن  تكليف  هاي و نيازمندي  محيطي   با شرايط   فرد٤ سازگاري  بنابراين. شود مي

  ).١٤(تر كند  را محكم  ثر بر يادگيريؤم  عوامل تعامل  حلقة است 

 لحاظ  اين  به  و انگيزش  ، تشويق را و يادگيريثر بر اجؤم  محيطي  عوامل   از بين  

 شوند، نقش  در فرد مي٥ از برانگيختگي  بيشتري  سطوح  پيدايش  موجب  كه 

،  ٧ گزيني  ، هدف٦ تكليف  اهميت. كنند ايفا مي  حركتي  در اجرا و يادگيري  تري پررنگ 

 اجرا و ثر برؤم  انگيزشي هاي لفهؤ از م ٩   و پاداش٨ حضور تماشاگران

اجرا و   و در طول  را در فرد، در قبل  خاصي هستند و برانگيختگي  تكليف يادگيري

  سازوكار دروني  ، انگيزش)١٩٧٤( ١٠ از نظر سيج). ٢٣(كند  مي ايجاد   تكليف  يادگيري

از   بسياري.  رفتار است  و هدايت  ايجاد برانگيختگي  براي  بيروني و محرك

 از برانگيختگي  مطلوبي سطوح  به  دستيابي  براي  انگيزشي  حسط  افزايش  دانشمندان

                                              
1 - Individual  

2 - Task  
3 - Environment   

4 - Adaptation  
5 - Arousal  

6 - Task Importance  
7 - Goal Setting  

8 - Spectators  
9 - Reward  

10 - Sage  
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  ساختار و  سازي و فراهم  ، تماشاچيان بيروني  هاي ، پاداش را تمجيد زباني 

  ).٤(دانند  مي  تكليف  راهكارهاي

عملكرد   رسيدن  براي.  است   انگيزشتأثير  تحت  انسان  و متنوع  مختلف   رفتارهاي  

  ، ساز و كاري انگيزش.  مورد نياز است  كافي خود، انگيزش  كثر ظرفيتحدا  افراد به

با دو  انگيزش. كند مي ٢ و هدايت ١ رفتار را انگيخته  كه  است  بيروني  و محركي  دروني

  و دومين  دار كردن يا انرژي  انگيختن  كاركرد اول. دارد  ارتباط  كاركرد بنياني

هر دو   يكپارچگي  نتيجه  رفتار در هر زمان گمان بي.  است  كاركرد، كاركرد هدايتي

  ).٤( است  يافته  در رفتار انگيزش  كليدي  عنصري  برانگيختگي.  است  انگيزشي  جنبة

  يادگيري  افزايش  موجب  تا حد معيني  انگيختگي  افزايش  كه  است  شده نشان داده    

 قوي  احتماالً موجب  انگيزش  متوسط  سطح  كه  است  اعتقاد بر اين. شود و عملكرد مي

  ).٤(شود  مي  درازمدت  حافظة  تحكيم  فرايندهاي  شدن 

  ٣ دروني  است  و ممكن  است  مهارت  در فرايند اكتساب  مهم  عامل  يك   انگيزش  

 و اجرا كنندگان  يادگيرندگان  انگيزش. باشد)  پاداش  مثل( ٤ يا بيروني)  عالقه  مثل(

جو   محصول  است  ممكن  انگيزش). ٣( است  و موقعيتي  فردي  هاي عامل  حاصل 

   كنندة تعيين  عوامل  و هم)  دروني(  خلقي  كنندة تعيين  عوامل  هم. باشد  انگيزشي

  ).٥(شوند  مي  انگيزش  يا كاهش  افزايش  سبب  موقعيتي

) ١٩٩٠،  مگيل( سازي با فعال  را مترادف  ، انگيختگي پردازان از نظريه  اي  عده  

 دستگاه  شدن  لندرز فعال. دانند مي  يكي) ٥،١٩٩٨لندرز(  شمارند و با انگيزش مي

                                              
1 - Aroused  

2 - Guide  
3 - Internal Motivation  

4 - External Motivation  
5 - Landers   
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). ٥(داند  خود مي  را شاهد گفتة  و انگيزش  در هر دو انگيختگي  سمپاتيك  عصبي 

 مرتبط  تكاليف  به  نسبت  و زنان  مردان  پاسخ  نيز دريافتند كه) ١٩٨٦( ١بوكلو و هاني

و  ٢ سواي). ١١( است  متفاوت  يكسان  انگيزشي  در شرايط  عصبي  شناسي انبا رو 

منجر   و برانگيختگي  انگيزشي  تغييرات  به  رقابت  دريافتند كه) ١٩٩٩(  همكاران

 نمود پيدا  ... و  كورتيزول  سطح  مثل  فيزيولوژيكي  هاي شاخص  در برخي  شود كه مي

  ).٢٥(كند  مي

كند  مي  پيشرفت  وقتي  ، فقط گوناگون  وظايف  يادگيري  اند كه ردهب پي   پژوهشگران  

و   سيج  هاي پژوهش. ايجاد شود  بدن  در عضالت  عملكرد تنش  طي  كه

  در حيطة  يادگيري  براي  انگيختگي  يافتة  افزايش  حاالت  داد كه  نشان) ١٩٧٣( همكاران

را   چرخان  سنج  پيروي  ها وظيفة آنها، آزمودني  در پژوهش.  است  ضروري  حركتي

بعد از   و سپس دادند  انجام  برانگيختگي  و عدم  برانگيختگي  از دو موقعيت  در يكي

 كه  هايي آزمودني  يادگيري  هاي نمره. قرار گرفتند  يادگيري  زمونآمورد    ساعت٢٤

 گروه  هاي زمودنياز آ  نحو چشمگيري  بودند، به  كرده  تمرين  برانگيختگي  در شرايط 

  ).٤(باالتر بود   كنترل 

  و ايجاد كنندة  ساختار انگيزشي  به  دانشمندان  كه  است   سال١٠٠ حدود   

را در   زيادي  هاي اند و پژوهش مند شده عالقه  بر يادگيري   آنتأثيرو   برانگيختگي

  را براي  نگيختگياز برا  خاصي  اند سطح كرده  تالش آنها. اند داده  انجام  راه  اين

 برانگيختگي  بين  ارتباط  دربارة  هايي پژوهش  دليل  همين  به. كنند تعريف  بهينه  اجراي

 و   يركيس ( ٣ وارونه يو.  است  منجر شده  زيادي  هاي نظريه  پيدايش  و اجرا به 

                                              
1 - Buckelew and Hanny   

2 - Suay  
3 - Inverted U Hypothesis   
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). ٢٩ و ٣(دارد   اجرا اشاره  براي  برانگيختگي  بهينة  سطوح  به) ١٩٨٠،  ١ دادسون

 را فرض  خطي  ارتباط  اجرا و برانگيختگي  بين) ١٩٤٣ , ٣ هال كالرك( ٢ سائق  نظرية

 كند كه مي  بيان) ١٩٨٦ و ١٩٨٠،  ٥ هانين( ٤ عملكرد مطلوب  نقاط  نظرية). ٣(كند  مي 

). ٥ و ٦(كند  مي   فرق افراد  به  بسته  برانگيختگي از   متفاوتي  اجرا در درجات  بهترين 

و   فيزيولوژيكي  برانگيختگي  معتقد است) ١٩٨٨ , ٧ و هاردي  فازي ( ٦ فاجعه  ةنظري

  اندكي  شناختي  اضطراب  داراي  اجرا كننده  هنگامي  فقط  يو وارونه  اجرا با قانون

  اثرگذاري  چگونگي  معتقد است) ١٩٩٧،  ٩كر( ٨ معكوس  فرضية). ٤( است  ، مرتبط است

). ٣(دارد   بستگي  خودش برانگيختگي  تفسير فرد از سطوح  هبر اجرا ب  برانگيختگي

را   تني  و اضطراب  شناختي  اضطراب  بين  افتراق  اي چند دامنه  اضطراب  نظرية

  ).٥(داند  مي  اساس

را با   آزمون  يك  نتايج  بيني امتياز پيش  بهتر شدن) ٢٠٠٥( و همكاران ١٠ شپرد  

 بين  اي يو وارونه  ارتباط) ١٩٩٦( ١١ كولت). ٢٤(دند دا  گزارش  برانگيختگي  افزايش

بيشتر ). ١٢(قرار داد   الؤرا مورد س  پيچيده  هاي در مهارت اجرا و برانگيختگي 

 ها اشاره اجراها و يادگيري  بهترين  براي  انگيزش  ميزان  بودن  متوسط  ها به پژوهش

  .دارند 

                                              
1 - Yerkes and Dadson   

2 - Drive Theory   
3 - Clark Hull   

4 - Zones of optimal Functioning   
5 - Hanin   

6 - Catastrophe   
7 - Fazy and Hardy   

8 - Reversal   
9 - Kerr   

10 - Shepperd   
11 - Collet   
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،  و برانگيختگي  انگيزشي  اجرا با عوامل  رابطة  به  مربوط  هاي نظريه  هر حال   به  

اند و  خود ذكر كرده  را براي  زيادي  قوت  خود را دارند و نقاط  خاص  هاي برجستگي

از   بسياري  حال  با اين. اند كرده  هائييد آنها ارأت  براي  پژوهشي  هاي پشتوانه  همچنين

و   يادگيري  تصور كرد كه  توان آيا نمي مثال  براي. اند مانده  پاسخ  ها بدون پرسش

از   برخي  كه  گونه  ، آن است  بر آن  حاكم از جو انگيزشي  مستقل  تكليف  يك  اجراي

را در   انگيزش  نقش  و تولمن  گاتري  مثال  براي. سازد مي  مطرح  پردازان نظريه

  راستا، پژوهش  در همين). ٨(دانند  را بسيار ناچيز مي  كنند يا آن انكار مي  يادگيري

ايجاد كند   تمريني  هاي ، محيط انگيزشي  هاي لفهؤم  تا با دستكاري  است  حاضر بر آن

 ترتيب  اين  به. نمايد  ها خلق را در آزمودني  از برانگيختگي  سطوحي  آن در  كه

بر اجرا و   يتأثير  چه  و برانگيختگي  انگيزشي  متفاوت  شود سطوح مي  مشخص 

  انجام  تحقيقات  هاي يافته  به  اي شواهد تازه  گذارد و در نتيجه مي  كليفت  يادگيري

  .خواهد شد  اضافه  حيطه در اين  شده

  

   تحقيق   روش

با   آزمايشي  صورت  حاضر به  پژوهش  روش.  است  تجربي  نيمه  تحقيق  روش   

 و آزمون  لسهج  بعد از آخرين دو  در هر جلسه  اكتساب  آزمون , آزمون پيش  طرح

آنها   توسط  ه شدهاي لفهؤاز م  با الگوبرداري  انگيزشي  هاي محيط.  است  يادداري 

 ، رقابت ، تمجيد كالمي ، پاداش ، حضور تماشاگران گزيني  ، هدف تكليف  اهميت شامل

  براي  فوق  هاي لفهؤم  تحقيق  در اين  كه) ٥ و ٤، ١( است ١و بازخورد با بار انگيزشي 

  در حالي. شد  هائار  يگو برانگيخت  انگيزشي  با شرايط  در محيطي  كننده تمرين  هگرو

                                              
1 - Task Importance, Goal Setting, Spectators Presence, Rewards, Competition, Motivational Feedback   
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 و   انگيزشي  با شرايط  در محيطي  كننده تمرين  گروه  آنها براي ئة از ارا  كه

  .شد  پوشي چشم  كم  برانگيختگي

  مو علو  بدني تربيت  پسر رشتة   نفر از دانشجويان٣٧، تعداد  پژوهش   نمونة  

در )  نفر١٩( اول  گروه. شدند  تقسيم  دو گروه  به  طور تصادفي  به  بودند كه  ورزشي

 با شرايط  در محيطي)  نفر١٨(  دوم  بيشتر و گروه  و برانگيختگي  با انگيزش  محيطي

  تندرست  همه  هر دو گروه  هاي آزمودني. كردند  كمتر تمرين و برانگيختگي  انگيزش 

ها  آزمودني  سن ميانگين. بودند  كامالً مبتدي  تبحر در بسكتبال   سطحو از نظر  بوده

از   قبل  مالك  تكليف  اجراي  صحيح  شيوة. بود) ١٨/١استاندارد   انحراف(   سال٧/٢١

 به  تكليف  صحيح  اجراي. شد  داده  ها آموزش آزمودني  به  پژوهشي  مداخلة  هرگونه

  هئارا:  شامل  كه) ١٩٩١(  اشميت  توسط  شده  هئارا  شيآموز  از روش  آنها با استفاده 

  ). ١( گرفت  ، صورت است  و الگوسازي  ، نمايش و دستورالعمل  ، آموزش تكليف

, هر دو گروه  هاي ، آزمودني مالك  تكليف  اجراي  شيوة  از يادگيري   پس  

 در هر هفته  ,هفته  ٦ مدت  به  انگيزشي  شده  تعريف  هاي خود را در محيط هاي تمرين 

 و   تكليف  از آموزش  پس  آزمون پيش. دادند  تكرار انجام ١٥  و هر جلسه  جلسه سه 

 اكتساب  ، آزمون تمرين  اتجلس  در طول  اكتساب   آزمون١٨،  مداخله  از اعمال  قبل

. شد  مانجا مداخله  دورة  از اتمام  روز پس  ١٠ و يادداري  تمرين  دورة  از اتمام  پس 

ها  آزمودني. ود ب بسكتبال   كوششي١٥آزاد   پرتاب  آزمون  شامل  گيري ابزار اندازه

 پژوهشگران  آنها توسط  دادند و اجراهاي مي  را انجام  پرتاب هر جلسه در

  هر دو گروه  هاي ، از آزمودني هجدهم  جلسة  از پايان  پس. شد مي  و ثبت  گذاري نمره 

 يادداري   روز بعد نيز آزمون١٠. آمد عمل  به  اكتساب  آزمون  باجرا در قال آزمايش

 امتيازگذاري اجراها از روش  امتيازگذاري  براي. شد  گرفته آزمودني  از هر دو گروه 
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.  بود )١٩٧٦(آزاد ايفرد   پرتاب  آزمون  شدة  تعديل  شكل  شد كه  استفاده  خاصي 

 ١نشود،   قرار گيرد و گل سبد   باال روي از   شده  پرتاب  توپ  كه  در صورتي  يعني

آنها   صفر امتياز براي غير اين صورت امتياز و در  ٢  شدن لگُ  امتياز و در صورت

 ، يك پژوهش  اين  ابزار آزمون  و پايايي  از روايي  اطمينان  براي. شد مي  در نظر گرفته

 روايي  قرار گرفتند كه  بالآزاد بسكت  پرتاب  اجراي  مورد آزمون  نفري  ٦٠ گروه 

 ٠/ ٧٥ ميزان  به ١ آزمون باز  آزمون  با روش  آن  و پايايي٩٥/٠ ميزان  به  آن  صوري 

 برانگيختگي  سطح  ها به آزمودني  از رسيدن اطمينان  براي  همچنين. شد  محاسبه

 ٨٩/٠ يكاروتيد با رواي  شريان   با لمس ٢ قلب  ضربان  مورد نظر پژوهشگر از آزمون 

و    رواييبا  ٣ )SCAT ( ورزشي  رقابت  اضطراب  و از آزمون) ١٠ (٩٨/٠ و پايايي

  ).٥(شد استفاده) ١٩٧٧(مارتينز   توسط  شده  گزارش  مطلوب  پايايي

 ورزشي  سالن  اجرا يك  محل. كامالً مجزا بود  دو گروه  هاي آزمودني   جلسات  

  كامل  ها با لباس آزمودني. شد  ر نظر گرفتهد  و پيشرفته  كافي  نوساز با امكانات 

 به  او مبادرت  يافتند و زير نظر پژوهشگر و همكاران مي حضور   در سالن  ورزشي

با   و برانگيختگي  انگيزشي  مطلوب ح سطو  به  دستيابي  ميزان. كردند مي  تمرين 

ييد قرار تأد مور) SCAT( خودسنجي   سياهة و)  قلب  ضربان(  فيزيويوژيك  مقياس

  . گرفت

مكرر و   هاي گيري اندازه  براي  واريانس  تحليل  ها از روش داده تحليل   براي  

  .شد  استفاده  همبسته  t و   مستقل  t  هاي از آزمون  همچنين

  

                                              
1 - Test – Retest   

2 - Heart Rate Test   
3 - Sport Competition Anxiety Test   
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   و يافته های تحقيق    نتايج

در   نندهك تمرين  دو گروه  آزاد بسكتبال  پرتاب  تكليف  امتيازهاي   ميانگين١ شکل   

 ، آزمون تمرين  ، دورة آزمون پيش  را در مراحل  از هم  متفاوت  انگيزشي  هاي محيط

  اكتساب١٩تا   ٢ هاي ، جلسه نوآزم پيش ١  جلسة(دهد  مي  نشان  و يادداري  اكتساب 

  ). است  يادداري ٢١  و جلسة نهايي  اكتساب  آزمون ٢٠  ، جلسة تمرين 

مورد نظر  تكليف   اي طور فزاينده  به  هر دو گروه  پيداست شکلدر   كه  گونه همان  

  را کسب 

، رشد  پرانگيزه  محيطي  در شرايط  كننده تمرين  گروه  كه  تفاوت  با اين, کرده اند

. دارند  مهارت  در اكتساب  كمتري  هاي اند و نوسان داده  را نشان  تري ثبات با  فزايندة

 افت  يادداري  در دورة  انگيزه كم محيطي  در شرايط  كننده تمرين  گروه  همچنين

  .اند يافته  چشمگيري 

 
  

جلسات پانزده کوششي

ات
ياز
امت

گروه انگيزشی باال
گروه ا نگيزشی پايين

 



 

 ١٥٨

پس آزمون و , تمرين , مقايسة ميانگين امتيازات پرتاب پنالتی بسکتبال در مراحل پيش آزمون_ ۱ شکل

   متفاوت  انگيزشی يادداری در دو گروه تمرين کننده در محيط های

  

 در مراحل  مورد بررسي  دو گروه  معيار امتيازهاي  و انحراف   ميانگين ١ دول ج  

 همراه  را به آزاد بسكتبال  پرتاب  تكليف  يادداري و   اكتساب  ، آزمون آزمون پيش 

  .دهد مي  نشان    مستقلt آزمون 
  

  ، آزمون آزمون پيش  حلدر مرا  مورد بررسي  دو گروه  معيار امتيازهاي  و انحراف   ميانگين_ ١جدول
     مستقلt  با آزمون  همراه  آزاد بسكتبال  پرتاب  تكليف  و يادداري  اكتساب

 گروه ها

 محيط انگيزشی پايين محيط انگيزشی باال
  مستقل Tآزمون 

 جلسه

 ميانگين
انحراف 

 معيار
 ميانگين تعداد

انحراف 

 معيار
 ارزش تعداد

معنی 

 داری

درجة 

 آزادی

 ٣٥ ٠٧٣/٠ ٨٥/١ ١٨ ٨٤/٢ ٧٢/١١ ١٩ ١٤/٣ ٨٩/٩ نپيش آزمو

آزمون 

 اکتساب
٣٥ ٩٤٢/٠ ٠٧٣/٠ ١٨ ٩٢/٢ ١١/٢١ ١٩ ٨٧/١ ٠٥/٢١ 

 ٣٥ ١١٣/٠ ٦٢/١ ١٨ ٨٨/١ ٦١/١٩ ١٩ ٨٠/٢ ٨٩/٢٠ يادداری

  

زياد و   انگيزشي  در محيط  كننده تمرين  هاي گروه  دهد كه مي  نشان  ١  جدول  

 در مراحل  آزاد بسكتبال  پرتاب  امتياز تكليف  كسب  لحاظ  به  كم انگيزشي  محيط

  t ندارند زيرا مقدار   دار آماري معني  اختالف  و يادداري  اكتساب  ، آزمون آزمون پيش 

  گروه  كه  است  گفتني.  كمتر است   بحراني t  از مقدار  مراحل  در كلية  آمده دست  به

 بهتري  ، يادداري كم انگيزشي  محيط  به  سبتزياد، ن  انگيزشي  در محيط  كننده تمرين

  . دار نيست معني  برتري  اين  البته  دادند كه  را نشان 

  



 

 ١٥٩

  در مراحل  آزاد بسكتبال  پرتاب  مكرر را در تكليف  هاي گيري با اندازه  واريانس  تحليل   نتايج_ ٢جدول

  .دهد مي  اننش  و يادداري اكتساب  ، آزمون اكتساب   جلسة١٨،  آزمون پيش

  شاخص ها

 منبع تغييرات

مجموع 

 مجذورات

درجة 

 آزادی

ميانگين 

 مجذورات

F P 

 ٠٠٠/٠ ٣١/٣٤ ٧٨٩/٢٨٥ ٢٠ ٧٨٧/٥٧١٥ )تمرين(عامل 

 درون آزمودنی ها ٣٨٧/٠ ٠٦١/١ ٨٣/٨ ٢٠ ٧٤٥/١٧٦ عامل گروه

   ٣٢٩/٨ ٧٠٠ ٠٣٥/٥٨٣٠ خطا

 ٥١٦/٠ ٤٣١/٠ ١٤٨/١٨ ١ ١٤٨/١٨ گروه
 پيش آزمودنی ها

   ٠٦٦/٤٢ ٣٥ ٣١٦/١٤٧٢ خطا

  

 هر دو گروه  دهد كه مي  مكرر نشان  هاي با اندازه  واريانس  تحليل  ٢جدول

امتياز   كسب  لحاظ  به  كم انگيزشي  زياد و محيط  انگيزشي  در محيط  كننده تمرين 

 طدر هر دو محي  اند و تمرين داشته  رشدي  روند رو به  آزاد بسكتبال  پرتاب  تكليف

 دست    بهF زيرا مقدار ، است  داشته  تكليف  بر اكتساب  داري  معنيتأثير  انگيزشي 

زياد (  انگيزشي  هر دو محيط  بنابراين.  بيشتر است  بحراني  F از مقدار ) ٣١/٣٤( آمده 

 اطالعات  به  باتوجه.  است  داشته   مثبتتأثير  آزاد بسكتبال  پرتاب  بر يادگيري)  و كم

امتيازها   تفاضل به  مربوط ) F =٤٣١/٠( شده   محاسبه Fباال مقدار   در جدول  جمندر 

  بين  دار آماري معني  تفاوت  بنابراين.  كمتر است   بحراني Fاز مقدار   دو گروه  بين

 لحاظ  به  كم  انگيزشي  زياد و محيط  انگيزشي  در محيط  كننده تمرين  هاي گروه

  .وجود ندارد   بسكتبالآزاد  پرتاب  يادگيري 



 

 ١٦٠

 در مراحل  آزاد بسكتبال  پرتاب  تكليف  امتيازهاي  ميانگين  بين  تفاوت ٣ جدول

گروه مورد بررسی دو   ، براي يادداري_   آزمون  پيش و   يادداري  _اكتساب  آزمون 

  . است آمده  ١امتيازها در جدول.  است  داده  نشان را 

  

 _اكتساب  آزمون  در مراحل  بسكتبال آزاد   پرتاب  تكليف  امتيازهاي  ميانگين  نبي    همبستهt آزمون_ ٣ جدول

   مورد بررسي  دو گروه  براي  يادداري_ ن آزمو ، پيش يادداري

 تعداد گروه ها
  آزمون

Tهمبسته جفت ها  
ارزش 

T 
 معنی داری

درجة 

 آزادی

 ١٨ ٠٠٠/٠ ٩٠٥/١١  يادداری–پيش آزمون 
 ١٩ محيط انگيزشی باال

 ١٨ ٨٢٨/٠ ٢٢١/٠ يادداری_ آزمون اکتساب 

 ١٧ ٠٠٠/٠ ٦٦٧/٩ يادداری_ پيش آزمون 
 ١٨ محيط انگيزشی پايين

 ١٧ ٠١٥/٠ ٦٩٩/٢ يادداری_ آزمون اکتساب 

  

در هر   يادداري_  آزمون پيش  امتيازهاي  ميانگين  بين  دهد كه مي  نشان  ٣جدول   

 يادداري _  آزمون پس  هاي ميانگين  بين. د داردوجو  دار آماري معني  تفاوت  دو گروه

 كه  در حالي.  دار نيست معني  زياد تفاوت  انگيزشي  در محيط  كننده تمرين  در گروه 

. وجود دارد  دار آماري معني  فاوت ت كم انگيزشي  در محيط  كننده تمرين  در گروه 

  چشمگيري  افت  ,كم  انگيزشي  در محيط  كننده تمرين  گروه  هاي آزمودني  اينكه  نتيجه

  اينكه  به  توجه با. دادند  از خود نشان  تكليف  اكتساب  آزمون  به  نسبت  در يادداري

  هم  و اختالف  است  يادداري  آزمون پيش  هاي ميانگين  مقايسة  يادگيري  مالك

اما .  است  افتاده  اتفاق  وههر دو گر  براي  يادگيري  كه  گيريم مي  ، نتيجه دار است معني

 مالك  تكليف  يادگيري  كرد كه  اذعان  توان مي  ادداري ي آزمون پس  مقايسة  به  توجه با

  . است  تر بوده زياد با ثبات  انگيزشي  در محيط  كننده تمرين  در گروه 
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   گيري و نتيجه   بحث

 دو گروه   بسكتبال آزاد  رتابپ تكليف  امتيازهاي  ميانگين   كه١ شکلبه   با مراجعه  

 ١٨،  آزمون پيش  در مراحل  از هم  متفاوت  انگيزشي  هاي را در محيط  كننده تمرين 

 فرايندهاي  توان ، مي است  كرده  ترسيم  و يادداري  اكتساب  ، آزمون اكتساب  جلسة

). ٢(كرد   هئراا  هايي و قضاوت  را مشاهده  و يادداري  اكتساب  از جمله  حافظه  مختلف 

با   هر دو گروه  براي  تكليف  اكتساب پيشرفت  حاضر تغيير در ميزان  در پژوهش

 ، تمرين قانون  اين  براساس.  است  همخوان) ١٩٢٦( ٢اسنودي  ١تمرين  تواني  قانون

،  سريع  پيشرفت  از اين  پس  حال  با اين. شود مي  زياد مشخص  با پيشرفت  اوليه 

 عمومي  هاي ويژگي  همچنين). ٧(شود  كمتر مي  با نرخ  پيشرفتي  ر سبببيشت  تمرين

  و پايداري  ، همساني پيشرفت  شامل  كه  حركتي  ادراكي  تكاليف  يادگيري  اجرا هنگام 

  در هر دو گروه) ٧( است  كرده  آنها اشاره  به) ٢٠٠٠( و مگيل  است  تكليف  در اجراي

باال،   انگيزشي  در محيط  كننده تمرين  ها در گروه ويژگي  اين  البته  شد كه  مشاهده

  .دارد   بيشتري نمود

و   اكتساب بر  انگيزشي  محيط   هر دو نوعتأثير،  پژوهش  ديگر اين  هاي  از يافته  

با   واريانس  تحليل.  است)  آزاد بسكتبال  پرتاب(  حركتي ادراكي  تكليف  يادگيري

زياد و   انگيزشي  در محيط  كننده تمرين  هر دو گروه  اد كهد مكرر نشان  هاي اندازه

  روند رو به  آزاد بسكتبال  پرتاب  امتياز تكليف  كسب  لحاظ  به  كم انگيزشي  محيط

 بر اكتساب  داري  معنيتأثير  انگيزشي  در هر دو محيط  اند و تمرين داشته  رشدي

زياد و   انگيزشي  در محيط  كننده تمرين  هاي گروه  بين  در ضمن.  است  داشته  تكليف 

                                              
1- Power Law Of Practice   

2- Snoddy   
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دار  معني  تفاوت  آزاد بسكتبال  پرتاب  يادگيري  لحاظ  به  كم  انگيزشي  محيط

  . نشد مشاهده آماري

 ميزان  دريافت  كه) ١٩٩٩( اندرسون  هاي حاضر با يافته  پژوهش  هاي  يافته  

 تأثير  عدم  از نظر وي.  تاس  ندارد، همخوان   چندانيتأثير  بر يادگيري  انگيزش

افراد   كه است  توجيه  قابل  ديدگاه  از اين  بر يادگيري  انگيزشي  متفاوت  سطوح

 برايشان  كه مسايلي  ياد بگيرند و از يادگيري  است  مهم  را برايشان  توانند آنچه نمي

از   سياريب  هاي حاضر با يافته  پژوهش  هاي يافته). ٢(كنند   خودداري  نيست  مهم 

اثر ) ١٩٨١(  و پمبرتون) ١٩٨٢( كوكس. دارد  همخواني  شده  انجام  هاي پژوهش

  از طرفي). ٤(را رد كردند  حركتي  بر يادگيري  ييالقا  برانگيختگي  كنندگي تسهيل

 نتيجه  اين  به  گلف  بازيكنان  خود بر روي  در پژوهش) ١٩٩٧( ١ و همكاران  موريس

 در بازيكنان  فيزيولوژيكي  و رواني   برانگيختگي و  انگيزشي  ايه شاخص  رسيدند كه 

 با انجام) ١٩٩٦( ٢ و همكاران  طور كولت  همين). ٢٠(ندارد   گلف   اجراي با  ارتباطي 

  از  حركتي  هاي در مهارت  اجرا و برانگيختگي  بين  ارتباط  دريافتند كه  پژوهشي 

  ).١٢(كند  نمي  پيروي   وارونه U منحني

 در ورزشكاران  و برانگيختگي  انگيزشي  حالت  كه  نيز دريافت) ١٩٩٢( ٣  راگلين  

 سطوح  ارتباط) ١٩٧٩(  و همكاران ٤واكارو). ٢٢( نيست  با اجرا در ارتباط  هميشه 

را   آنها ارتباطي. كردند  آنها بررسي  را با اجراي   مبتدي  روندة  شيرجه  برانگيختگي 

 و ٥ راستا، مارتين  در همين). ٢٦(نيافتند   ساده  و اجرا در تكاليف  يبرانگيختگ  بين

                                              
1- Morris   
2- Collet   
3- Raglin   

4- Vaccaro   
5- Martin   
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و   و دويدن  انگيختگي  ميزان  بين  خود دريافتند كه  در پژوهش) ١٩٩٥(  همكاران

باال،   هاي پژوهش  هاي يافته). ١٨(وجود ندارد   ارتباطي  در آن  مصرفي  مقدار انرژي

 پژوهش  هاي يافته  وجود همخواني با. كند  ميييدأحاضر را ت  پژوهش  هاي يافته

با   شده  انجام  هاي از پژوهش  برخي  هاي باال، يافته  هاي پژوهش  هاي حاضر با يافته 

  .شود مي  آنها اشاره  در زير به  دارد كه  حاضر مغايرت  پژوهش  هاي يافته

 براي  انگيختگي  افتةي  افزايش  هاي حالت  دادند كه  نشان) ١٩٧٣( و همكاران   سيج  

 ها وظيفة آنها، آزمودني  هاي در پژوهش.  است  ضروري  حركتي  در حيطة  يادگيري 

 انجام  برانگيختگي  عدم  و يا شرايط  انگيختگي را در شرايط  چرخان  سنج  پيروي 

 يادگيري  هاي نمره. قرار گرفتند  يادگيري  مورد آزمون   ساعت٢٤دادند و بعد از  

از   نحو چشمگيري  بودند، به  كرده  تمرين  برانگيختگي  در شرايط  كه  هايي دنيآزمو 

 هاي ها با يافته يافته  اين). ٤(بيشتر بود   برانگيختگي  عدم  گروه هاي آزمودني

بيلز   هاي حاضر با يافته پژوهش  هاي يافته  همچنين.  حاضر مغاير است پژوهش 

 پيشرفت  وقتي  ، فقط گوناگون  وظايف  بردند يادگيري پي  كه) ١٩٣٣(  و فرمين) ١٩٢٧(

 شديدي  برانگيختگي  ايجاد شود و حالت  بدن  در عضالت  عملكرد تنش  طي  كند كه مي 

  آزمودني١٠٤نيز ) ٢٠٠٣ (١و لندرز   آرنت  در پژوهش). ٧(ندارد    همخواني,پديد آيد 

آنها   به. كردند  رقابت  برانگيختگي  متفاوت  با سطوح   گروه٨در   دانشگاهي  در سنين 

 بهترين  داد كه  نشان  نتايج. كنند مي  رقابت  نقدي  جايزة  يك  دريافت  براي  شد كه  گفته

  سطوح  و اجرا به  پذيرفت  صورت  درصد حداكثر برانگيختگي٧٠ تا ٦٠اجرا در  

  ).٩(بود   وابسته  از برانگيختگي  خاصي

                                              
1- Arent and Landers   
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 را بازآزمايي    وارونهU  نظرية  پژوهشي  با انجام) ١٩٧٨ (١ و راگان   وينبرگ  

داد   نشان  آنان  پژوهش  نتايج. را ايجاد كردند  حالتي  اضطراب  سطح  سه آنان. كردند 

اجرا در  آنها بهترين در پژوهش.  داشت   وارونهU  اجراها حالت  ,سطح  در هر سه  كه

) ١٩٩٧(   و همكاران٢ ديگر يامازاكي  از طرف). ٢٧(ايجاد شد  متوسط اضطراب شرايط

  آزمايش  با كمان   نفر از تيراندازان٢٨را در   معكوس  نظرية  خود ديدگاه  در پژوهش

  همراه  اجرا را به  تغييرات  انگيزشي  هاي لفهؤم  دستكاري  گرفتند كه  آنها نتيجه. كردند

 هر دو گروه  در آن  كه  حاضر است  تحقيق  مغاير يافتة  يافته  اين). ٢٨(دارد 

 را از خود به نسبتاً يكساني  اجراي  انگيزشي  مختلف  هاي در محيط  كننده تمرين 

  از  خاصي  سطوح  به  تكليف  ديگر، اجرا و يادگيري  عبارت  به. گذاشتند  نمايش 

  .نبود وابسته  برانگيختگي

را با   آزمون يك  نتايج  بيني امتياز پيش  نيز بهتر شدن) ٢٠٠٥(   شپرد و همكاران  

 حاضر همخواني  پژوهش  هاي با يافته  كه) ٢٤(دادند   گزارش  برانگيختگي  افزايش

  سادة  تكليف  يك  بر اجراي   برانگيختگيتأثير) ٢٠٠١(  و همكاران٣ نوتبام. ندارد 

 ، فشار قلب  ضربان  آنان. كردند بررسي   ساله٤٤تا   و زنان  را در مردان  حركتي

و   رياضي  را با مسايل  آزمايشي  گروه  هاي آزمودني  پوست  سطحي  و فعاليت  خون

 با افزايش  دريافتند كه  آنان. دادند   درصد افزايش٨٠تا   ٥ بين  الكتريكي  شوك

  ).٢١(دهد  مي  ها رخ در آزمودني  حركتي ، ناپايداري برانگيختگي 

 كنترل  هاي و روش برانگيختگي  نظيمت  راهكارهاي  به) ١٩٩٤( ٤  گلد و اودري  

و   شناختي  هاي ، روش سازي ، آرام باز خورد زيستي هاي ، روش برانگيختگي 

                                              
1- Weinberg and Ragan   

2- Yamazaki   
3- Noteboom  

4- Gold and Udry  
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  دريافتند كه  آنان. اند پرداخته  انگيزشي  حاالت  كنترل  براي  رواني سازي آماده

 ١ميرز). ١٦(ثرند ؤاجرا بسيار م  و تسهيل  برانگيختگي  در كنترل  ياد شده  هاي روش

را   ورزشي  در پيشبرد اجراي  شناختي  رفتاري  نيز راهبردهاي) ١٩٩٦( و همكاران

 شد هر دو نوع  حاضر مشخص  در پژوهش  اينكه  به  توجه با). ١٩(گوشزد كردند 

از   استفاده  دارند، لزوم  اثر مثبت  تكليف و يادگيري  بر اكتساب  انگيزشي  محيط 

  .رود مي  الؤدر اجرا زير س)   افزايش يا  كاهش( گيبرانگيخت  كنترل  هاي روش

بر اجرا را در   برانگيختگي  متفاوت   سطوحتأثيرنيز ) ١٩٨٥(  و همكاران٢ دموجا  

 تشخيصي  دو آزمون  تكليف. كردند بررسي   ساله٢٥ تا ١٧و مرد  زن   آزمودني٢٨

  نيازمند تشخيصیديگر  و  ياد سپردن  و به  نيازمند يادگيري  هااز آن  يكي  بود كه 

  اجراي  در تعيين  عمومي  برانگيختگي  داد كه  آنها نشان پژوهش  هاي يافته. بود  بينايي 

بهتر بود   انگيختگي  شرايط در   و بينايي  لمسي  تشخيص. دارد  اساسي  نقش  مطلوب

)١٣.(  

  تحقيقات  ايه حاضر با يافته  پژوهش  هاي شود، يافته مي  مالحظه  طور كه  همان  

و   انگيزشي  هاي حالت  بين  ارتباط  اند نوعي كرده  تالش  باال كه  شدة  انجام

 همخواني ,  كننده بيين ت و پيچيده  ساده  هاي تكليف  فرد با اجرا و يادگيري  برانگيختگي

  .ندارد 

 هاي ، آزمودني يادداري  در مرحلة  شد كه  حاضر مشخص   در پژوهش  

 در محيط  كننده تمرين  هاي آزمودني  به  نسبت  پرانگيزه  در محيط  كننده تمرين 

 اين.  دار نيست معني  آماري  لحاظ  به  برتري  اين  البته  دارند كه  برتري  انگيزه كم 

  را موجب  و انگيختگي  انگيزش  افزايش  كه) ١٩٩٨( سيج  با ادعاي  جزيي  برتري

                                              
1- Meyers    
2- Demoja  
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  سيج.  است  توجيه  قابل) ٤(داند  مي  درازمدت  ةحافظ  تحكيم  فرايندهاي  شدن قوي

 بيشتري  سطوح  پيدايش  سبب  كه لحاظ  اين  به  و انگيزش  تشويق كه  دريافت) ١٩٩٨(

كنند  ايفا مي  در اجرا و يادگيري  تري پررنگ  شوند، نقش در فرد مي  از برانگيختگي 

  در شرايط  كننده تمرين  گروه  است  ها آمده يافته  در قسمت كه  گونه همان). ١٥(

در   كمتري  هاي نوسان و   نشان را   تري ثبات با  رشد فزايندة  پرانگيزه  محيطي

  .داد  توضيح  سيج  را با ادعاي  يافته  اين  شايد بتوان. داشتند  مهارت  اكتساب

  ه، ب تمريني  انگيزشي  نظر از محيط  صرف  انگيزشي  هر دو گروه  هاي  آزمودني  

در   اي ويژه  جايگاه  يا ارادي  عمدي  تمرين  بحث. پرداختند  يا ارادي  عمدي  تمرين

  كنند كه مي  اشاره) ١٩٩١( و لي  اشميت. دارد  انسان  يادگيري  به  مربوط  هاي پژوهش

  عوامل  عنوان  به  انگيزشي  و عوامل  است  مقدار تمرين  يادگيري  شرط  ترين مهم

در   دريافتند كه) ١٩٩٢  (١رومر  تش و ، كرامپ اريكسون. اند مطرح  رينتم  مالحظاتي

.  است  معقول ٢ يا ارادي  عمدي  تمرين  از واژة  استفاده  يادگيري  براي  تمرين  بحث

شود  مي  اجرا طراحي  فعلي بهبود سطح  براي  كه  است  فعاليتي  يا ارادي  عمدي  تمرين

  ).٢٣ و ١(نباشد   بخش اگر لذت  حتي،  فرد است و نيازمند تالش

 محيط  انگيزشي  هاي لفهؤم  ارتباط  در زمينة  جالبي  هاي يافته  حاضر به   پژوهش  

  با اين.  يافت  دست  حركتي  ادراكي  تكليف  با اجراي  برانگيختگي وجود آورندة  و به 

 از قبيل  تگيدر تفسير برانگيخ  فردي  هاي تفاوت  هميشه  شد كه  مشخص  پژوهش

   فقط,گذار استتأثيراجرا   بر كيفيت  كه نيست  بودن  يا آزاردهنده  بودن  بخش لذت 

  ارمغان  بهبود اجرا را به  شناختي  و اضطراب  فيزيولوژيك  برانگيختگي  تناسب

                                              
1- Ericsson, Krampe & Tesch-Romer  

2- Deliberate   
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عالوه بر .شود نمي  در اجرا را موجب  ناگهاني  آنها سقوط  تناسب  آورد و عدم نمي

  . نيست   مطرح  یبرانگيختگ  بهينه  سطح  حركتي  هاي تكليف  اجراي  رايب هميشهاين 

در   تمرين  كه  است  اين  دريافت  توان مي  آنچه  ,پژوهش  اين  هاي يافته  به  توجه  با  

شود، اما  منجر مي  حركتي  ادراكي  تكليف  يادگيري  به  انگيزشي  محيط  هر دو نوع

 بيشتري  زياد از ثبات  و با برانگيختگي  پرانگيزه  محيطي  در شرايط  مهارت  يادگيري

  همراه  يادگيري  دورة  در طول  تكليف  كمتر در اكتساب هاي برخوردار و با نوسان 

  .كاربرد دارد  ورزشي  هاي مهارت  در آموزش  پژوهش اين  هاي يافته.  است
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