
 
1388 زمستان _  ورزشي –رشد و يادگيري حركتي    

65 -82 :ـ ص ص 3شمارة    
    8888 /  / 11 / 07 : تاريخ دريافت 
8989/ /  03 / 24 : تاريخ تصويب    

 
  

  ) ) پرتاب آزاد بسكتبالپرتاب آزاد بسكتبال((تماشاگر و موسيقي بر اجرا و يادگيري يك مهارت مجرد تماشاگر و موسيقي بر اجرا و يادگيري يك مهارت مجرد مقايسة تاثير مقايسة تاثير 
  

  باقرزاده باقرزاده ... ...  فضل ا فضل ا–– رسول حمايت طلب  رسول حمايت طلب ––ي ي  الهه عرب عامر الهه عرب عامر––محمود شيخ محمود شيخ     __11ي ي فرناز ترابفرناز تراب
استاديار دانشگاه تهران، استاديار دانشگاه تهران، دانشگاه تهران، دانشيار دانشگاه تهران، استاديار دانشگاه تهران، دانشگاه تهران، دانشيار دانشگاه تهران، استاديار دانشگاه تهران، تخصصي رفتار حركتي تخصصي رفتار حركتي دكتري دكتري 

  دانشيار دانشگاه تهران دانشيار دانشگاه تهران 
 

 چكيده
 دختر 36به اين منظور . د بسكتبال استپژوهش حاضر، مقايسة تاثير تماشاگر و موسيقي بر اجرا و يادگيري پرتاب آزااز هدف 

 5/54±06/7(و وزن )  سانتيمتر1/163±63/5(، قد ) سال8/22±59/1(سالم غيرورزشكار با ميانگين و انحراف استاندارد سن 
ر برنامة تمرين د. تقسيم شدند)  نفر12(و كنترل )  نفر12(، موسيقي ) نفر12(به صورت تصادفي به سه گروه تماشاگر ) كيلوگرم

 كوشش با حضور 15 هفته تمرين، در هر هفته سه جلسه و در هر جلسه 6مرحلة اكتساب شامل پرتاب آزاد بسكتبال به مدت 
امتياز آزمون پرتاب آزاد بسكتبال در هر جلسه ثبت و سپس پس آزمون گرفته . مؤلفه هاي انگيزشي در گروه هاي مجزا برگزار شد

 ساعت آزمون انتقال 24و پس از براي تمام گروه ها ريني آزمون يادداري در شرايط يكسان شد، در نهايت بعد از دو  هفته بي تم
از شاخص ضربان قلب براي همساني سطح پاية انگيختگي آزمودني ها و . به عمل آمد) متفاوت از شرايط تمرين(در شرايط جديد 

نتايج با استفاده از آزمون آماري آناليز . فاده شددر حين تمرين به منظور اطمينان از رسيدن به سطح مطلوب انگيختگي است
نتايج نشان داد كه در هر . هاي مكرر و آزمون تعقيبي بن فرني تجزيه و تحليل شد گيري واريانس يك سويه، آناليز واريانس با اندازه

 آزاد بسكتبال بين سه گروه داري در امتياز پرتاب سه گروه يادگيري مهارت در مرحلة اكتساب پيشرفت كرده است و تفاوت معني
اما در آزمون يادداري و انتقال، نتايج به سود گروه موسيقي و تماشاگر بود، به اين ). P = 145/0(در مرحلة اكتساب مشاهده نشد 

 صورت كه در آزمون يادداري گروه موسيقي بيشترين امتياز را كسب كرد و در آزمون انتقال دو گروه موسيقي و تماشاگر امتياز
 ). P = 000/0(باالتر معناداري از لحاظ آماري نسبت به گروه كنترل به دست آوردند 
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 مقدمه

اهميت . رود حاكم بر آن، در زمرة اصلي ترين عوامل محيطي مؤثر بر اجرا به شمار مي و شرايط 1انگيختگي
  حضور تماشاگر، پاداش، بازخورد، موسيقي و فعاليت بدني، از جمله عوامل انگيزشي مهم محسوب تكليف،

به نظر محققان، عوامل مؤثر . شوند كه در ايجاد انگيختگي در تحقيقات مختلف مورد استفاده قرار گرفته اند مي
براساس نظريات مختلف، ). 19( دنور  بر يادگيري مهارت ها به شمار ميبر انگيختگي به عنوان عامل اول و مؤثر

از سوي ديگر، اگر اين . چگونگي تأثيرگذاري انگيختگي بر اجرا به تفسير فرد از سطوح انگيختگي بستگي دارد
سطوح انگيختگي به صورت احساس لذت، اضطراب و حالت نامطلوب تفسير شود، اجرا تقويت يا تضعيف مي شود 

بر تفسير فرد از آن تأثير ... ر بر انگيختگي مانند موسيقي، تماشاگر و براين اساس ممكن است عوامل مؤث). 5(
هاي مختلف بر اهميت هر يك از مداخله هاي انگيزشي بر يادگيري  در پژوهش. بگذارد و يادگيري را متأثر سازد

 ). 2، 8، 11، 23(تاكيد شده است 

تأثير حضور ) 2002 و همكاران، 4كيم؛ 1996 ، 3؛ انشل)1991 و همكاران، 2اسكانالن(در برخي تحقيقات 
تماشاگران در صحنة ورزش بر عملكرد ورزشكاران نشان داده شده و حضور تماشاگر به عنوان منبع تأثيرگذار بر 

تماشاگران طرفدار محيط را راحت و آرام مي سازند و به بازيكنان اجازه ). 7، 19، 12(اضطراب معرفي شده است 
كورنوا و (ي احساس آرامش كنند كه اين مسئله موجب افزايش اعتماد به نفس مي دهند تا در محيط رقابت

خواهد شد، بنابراين عملكرد آنان را تسهيل ) 2000 ، 6بري و ويدمور(و بهبود كارايي تيمي ) 1992، 5كارون
 ). 11، 8(خواهد كرد 

يد مسابقات خانگي در فوا(در بررسي تأثيرتماشاگران در رقابت هاي ورزشي ) 2005 (7كارون و همكاران
نشان داند كه حضور تماشاگر در افزايش درصد پرتاب هاي آزاد بسكتبال مؤثر است ) رقابت هاي ورزشي

                                                           
1 - Arousal  
2 - Scanlan TK, 1991 
3 - Anshel MH. 1996 
4 - Kim MS, 2002 
5 - Courneya, K.S., Carron, A.V, 1992 
6 - Bray, S., & Widmeyer, N, 2000 
7 - Carron, 2005 
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نشان دادند كه حضور تماشاگران بر يادگيري ) 1382(باقرزاده و همكاران ). 9)(براساس نظرية تسهيل اجتماعي(
 ). 3(اثر معني داري ندارد ) تعادل(و در تكليف زمخت آثار منفي ) رسم ستاره از آينه(تكليف حركتي ظريف 

اهميت تأثير متغيرهاي بيروني به ويژه موسيقي بر اجراي حركتي انسان، از اويل قرن بيستم با اين فرضيه 
 ). 27(اجراي طبيعي است مطرح و مشخص شد كه موسيقي عامل محركي براي 

موسيقي تأثيرات مختلفي بر واكنش هاي رواني، تحقيقات نشان ميدهد كه فعاليت هاي مختلف ريتميك 
ضربان قلب، فشار خون، تنفس، واكنش هاي الكتريكي پوست، واكنش هاي حركتي و ماهيچه اي و امواج مغزي 

اصوات موسيقي از طريق گوش به مغز مي رسد و حواس و عواطف را تحريك مي كند و به صورت انرژي . دارد
ادبيات و متون گذشته نشان مي دهد كه موسيقي با مروري بر ). 2( مي شودشيميايي موجب انگيزه و فعاليت 

موسيقي هماهنگ و . افزايش سطوح انگيختگي، موجب بهبود و افزايش اجراي حركتي و مهارت مي شود
برانگيزاننده، سطح انگيختگي فرد را تغيير مي دهد، موجب كاهش ميزان درك فشار كار مي شود و وضع رواني 

ساز و كار (عوامل بهبود مي يابد اين هبود مي بخشد، در نهايت فعاليت بدني در نتيجة هر يك از فرد را ب
 ).27، 18)(انگيزشي

تفاوت ريتم هاي مختلف موسيقي را بر پرتاب آزاد بسكتبال آزمايش كرده و هيچ ) 2001 (1گيستر و ليس
هاي رفتاري  پاسخ) 2006 (2 كراست و همكاران).14(داري را در غيرورزشكاران مشاهده نكردند  گونه تاثير معني

 سال را در 22±6هاي شخصيتي آزمودني هاي  هاي ضرب آهنگ و همبستگي ها را با جدا كردن ويژگي آزمودني
تمرين نگهداري وزنه بررسي كردند و نتيجه گرفتند عالوه بر تأثير بارز موسيقي تند بر اجرا و تحمل خستگي، 

 ). 27(خ به تمرين در شرايط موسيقي است سها نيز عامل مؤثري در پاويژگي هاي فردي آزمودني 

در تحقيقات مختلف بر اهميت هر يك از عوامل مؤثر برانگيختگي در مراحل مختلف يادگيري تاكيد شده، اما 
يري جالب است كه وقتي همة اين موارد با هم به آزمودني ها در ابتداي يادگيري ارائه مي شوند، آثار آن بر يادگ

 ). 22(با گروهي كه هيچ يك از آنها را دريافت نكرده اند، برابر است 

                                                           
1 - Gester G, Leith LM, 2001 
2 - Crust  L, Clough PJ, 2006 
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هاي ورزشي يادگرفته شده در دنياي واقعي و مسابقات، زماني كه  از آنجا كه بيشتر افراد هنگام اجراي مهارت
ني در شوند، به دليل افزايش ناگها مجبور به اجرا در مقابل تماشاگران و در حضور سر وصداي ديگران مي

انگيختگي محيطي، دچار افت عملكرد شده و ممكن است موجب ايجاد صدمات جبران ناپذير روحي و جسمي در 
هاي خود شوند، ازاين رو مي توان با دستكاري محيط بيروني و ايجاد مداخله در مرحلة  خود و هم گروهي

 عنوان يك عامل روان افزا در ايجاد يادگيري مهارت در شرايط ميداني و از طرفي چگونگي اثرگذاري موسيقي به
 انگيختگي فراگيرندگان و تأثير هر يك از آنها به طور مجزا در مراحل مختلف اكتساب، يادداري و انتقال 

ها، راهكاري را به منظور رويارويي با شرايط واقعي ارائه داد، تا در صورت مدنظر بودن هر مرحله در  مهارت
 . از مؤلفة مورد نظر استفاده شودها به طور ويژه  آموزش مهارت

 با توجه به اهميت . ها تنها تأثير يك مؤلفه در يك نمونة آماري بررسي شده است در بيشتر پژوهش
هاي ورزشي و نيز ابهامي كه در  هاي ذكر شده و تأثير هر يك به طورجداگانه بر عملكرد و اجراي مهارت مداخله

، محقق بر آن است كه اين مؤلفه ها ) 14، 27، 11، 8(د و نقيض تحقيقات استفاده از آنها وجود دارد و نتايج ض
ها را  هاي همسان و مجزا به بوتة آزمايش گذارد و تقدم و تأخر و اهميت نقش مؤلفه را به صورت منفرد در گروه

 . در هر يك از مراحل يادگيري پرتاب آزاد بسكتبال دانشجويان دختر سالم مشخص سازد

پژوهش حاضر در صدد پاسخگويي به اين سؤال است كه آيا بين ارائة مجزاي موسيقي و بر اين اساي 
داري  تماشاگر در مراحل اكتساب، يادداري و انتقال پرتاب آزاد بسكتبال دانشجويان دختر مبتدي تفاوت معني

 وجود دارد يا نه ؟

 

 روش تحقيق 

 گروه 1 گروه تجربي و 2( گروه 3بي با نگرش پژوهش كاربردي و روش آن از نوع طرح تحقيق نيمه تجر
 . است) كنترل
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 آزمودني ها

)  سال25 تا 20دامنة سني (جامعة آماري اين پژوهش دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهريار 
 تعداد نمونه با استفاده از.  مي گذراندند87-88را در نيمسال دوم تحصيلي تربيت بدني عمومي  2واحد كه بودند 

هر كدام به )  گروه كنترل1 گروه تجربي، 2( گروه 3 نفر برآورد شد و به صورت تصادفي در 36تحقيقات مشابه، 
بررسي سالمت از طريق مطالعة پروندة پزشكي آنها در بدو ورود به دانشگاه و سابقة ( نفر قرار گرفتند 12تعداد 

 ).  شدخانوادگي بيماري و همچنين بررسي باليني و مصاحبه ارزيابي

 برنامة تمرين و روش ارائة مداخله ها

 ها، قبل از شروع آزمايش، با سنجش ضربان قلب استراحت ارزيابي شد و  انگيختگي آزمودنيسطح 
از روند پژوهش حذف شده و به اين ترتيب ) 80ضربان قلب استراحت باالي (هاي با ضربان قلب باال  آزمودني

بعد از انتخاب و گروه بندي آزمودني ها و .  تحقيق تقريباً مشابه شدسطح انگيختگي آزمودني ها در ابتداي
توضيحات در مورد روند اجراي كار، در جلسة ابتدايي قبل از هر گونه مداخلة پژوهشي، شيوة صحيح اجراي 

شامل ) 1991(تكليف پرتاب آزاد بسكتبال براي گروه ها با استفاده از روش آموزشي ارائه شده توسط اشميت 
ها مشابه بود  نحوه و تواتر اجرا براي تمام گروه). 24(توضيح داده شد ) تورالعمل كالمي و نمايش الگوي ماهردس

 بعدي، پيش آزمون از تمام در جلسة ). مهارت در هر گروه در نظر گرفته شد  تكرار براي تمرين اجراي10(
ها كامالً  هاي گروه جلسات آزمودني. فتندها در محيط تمريني خود قرار گر آزمودنيته شد و سپس فها گر گروه

هاي كنترل  قرار گرفتند و گروه) تماشاگر و موسيقي(هاي انگيزشي  گروه هاي تجربي در معرض مداخله. مجزا بود
به منظور اطمينان از رسيدن به سطح مطلوب انگيختگي در آزمودني ها، . كردند اي دريافت نمي هيچ گونه مداخله

 . استفاده شد) از طريق دستگاه پالر(تساب، يادداري و انتقال از شاخص ضربان قلب در مراحل مختلف اك
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 برنامة تمرين: الف 

 1 كوششي بسكتبال15 دقيقه گرم كردن شامل حركات كششي و نرمشي، آزمون پرتاب پنالتي 10پس از .1
با توجه به تحقيقات (ر هفته  روز د3 هفته تمرين و 6پس از اجراي پيش آزمون، مرحلة اكتساب شامل . اجرا شد
امتياز آزمون پرتاب آزاد ). 27، 22، 12، 3(با حضور مؤلفه هاي انگيزشي در گروه هاي مجزا برگزار شد ) مشابه

بي تمريني آزمون يادداري بسكتبال در هر جلسه ثبت و سپس پس آزمون گرفته شد و در نهايت بعد از دو هفته 
آزمون انتقال نيز، به منظور سنجش ميزان انطباق پذيري . به عمل آمدا ه براي تمام گروهيكسان در شرايط 

در يك سالن  ساعت بعد از آزمون يادداري و با حضور 24، )يط تمرينمحمتفاوت از (يادگيري با شرايط جديد 
 كار شاي رو گروه كنترل در روند پژوهش، بدون هيچ گونه مداخله. ها به عمل آمد براي تمام گروهجديد متفاوت 
 . را دنبال كرد

اين آزمون از ابزار . 2 )آزمون توانايي هاي بسكتبال هريسون( كوششي بسكتبال 15آزمون پرتاب پنالتي .2
و مراحل پس آزمون و يادداري و انتقال به )  جلسه18(پژوهش است و امتياز اكتساب در جلسات تمرين اصلي 
اد بسكتبال است كه از روي نقطة پنالتي و در قالب سه  پرتاب آز15اين آزمون شامل . محاسبه شدآن وسيلة 
ها بعد از هر بلوك تمريني، يك دقيقه استراحت فعال دارند و سپس بلوك  آزمودني. شود  پرتابي اجرا مي5بلوك 

نحوة امتياز دهي آزمون به نحوي است كه اگر توپ پرتاب شده از باال روي سبد قرار گيرد . بعدي انجام مي شود
هاي سبد يا عدم برخورد   امتياز و در صورت برخورد توپ به كناره2شود، يك امتياز و در صورت گل شدن گل ن و

 ). 10(شد  مينآن يا گل نشدن، امتيازي براي آنها در نظر گرفته 

 روش ارائة مؤلفه هاي انگيزشي : ب 

ان بتوانند وارد سالن شوند و هنگام اجراي آزمودني ها در سالن ورزشي باز بود تا تماشاگر: حضور تماشاگر 
بنابراين اجراها با ممنوعيت حضور تماشاگر مواجه نبود و در تمام مراحل . اجراي آزمودني ها را مالحظه كنند

ها را تشويق كنند،  از تماشاگران خواسته شد تا براساس روش محقق آزمودني) اكتساب، يادداري و انتقال(تمرين 

                                                           
1 - Fiften Trail Basketball Penalty Shoot Test 
2 - Harrison Basketball Ability Test  
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ي پرتاب سكوت كرده و بعد از اجرا و مشخص شدن نتيجة پرتاب، شروع به به اين صورت كه در لحظة اجرا
با ذكر نام آزمودني ) كالمي و غيركالمي همراه با دست و صوت، با اصطالحات تحسين آميز و انگيزشي(تشويق 

 12در پژوهش حاضر از دانشجويان واحدهاي عمومي ديگر براي تشويق استفاده شد و در هر جلسه ). 22(كنند 
 .در سالن حضور داشتند) مطابق با تحقيقات مشابه(نفر تماشاگر 

، از )باال بودن ميزان ادراك و دقت در اجراي مهارت پرتاب پنالتي(با توجه به ماهيت تكليف : موسيقي 
 مترونوم استفاده شد تا براي 180و سرعت انگيزشي  با ريتم  )2موزارت (1موسيقي كالسيك آلگروآساي

اين موسيقي با استفاده از .  اجرا محيطي برانگيخته همراه با موسيقي متن فراهم شودآزمودني در حين
Mp3 Player17(شد   و هدفون براي هر آزمودني پخش مي .( 

 هاي آماري  روش

.  استفاده شد3 اسميرنوف-ها از آزمون آماري كلوموگروف  بودن دادهبررسي طبيعي به منظور 
ها در مرحلة پيش آزمون و در نهايت در مرحلة اكتساب، يادداري  ن گروهاختالف ميانگين متغيرها در بي

هاي  براي بررسي آثار برنامة تمريني در گروه.  ارزيابي شد4و انتقال توسط آزمون آناليز واريانس يكطرفه
 5رگيري هاي مكر تجربي و كنترل در مراحل اكتساب، يادداري و انتقال از آزمون آناليز واريانس با اندازه

ها مقدار خطا  در همة آزمون.  استفاده شد6ها از آزمون تعقيبي بن فرني و براي بررسي اختالف بين گروه
 .  مدنظر بود>P 05/0در سطح 

 

                                                           
1 - Allegro Assay 
2 - Mozart  
3 - Kolmogorof – Smirnoff Test 
4 - One Way Analyze Variance  
5 - Repeated Measure ANOVA Test 
6 - Bonferroni Test 
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 هاي تحقيق  نتايج و يافته

 نتايج آزمون آناليز واريانس . ها را تاييد كرد  اسميرنوف، طبيعي بودن توزيع داده–آزمون كلوموگروف 
متغيرهاي توصيفي ). <05/0P(ها نشان داد  دار را بين گروه وردهاي پيش آزمون عدم تفاوت معنيه ركطرفيك

همچنين .  ارائه شده است1ها در ابتداي جلسات تمرين در جدول  آزمودني ها و نيز ميانگين ضربان قلب آزمودني
 ها، تفاوت  تراحت آزمودنيه از متغيرهاي توصيفي مانند قد و ضربان قلب اسطرفآزمون آناليز واريانس يك

 ). <P 05/0(معني داري نشان نداد 

 ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي توصيفي آزمودني ها_  1جدول 
 كنترل تماشاگر موسيقي گروه ها

 4/23 ±  10/2 0/22 ±  24/1 1/23 ± 02/1 )سال(سن 
 1/164 ±  89/4 1/163  ±  89/4 3/164 ±  21/7 )سانتي متر(قد 

 5/53 ±  55/6 3/54 ±  66/5 7/55 ±  98/8 )كيلوگرم(وزن 
 BPM( 04/3  ±  0/71 90/5  ± 5/70 26/5  ± 9/68(ضربان قلب 

 

بـا توجـه بـه داده هـاي         . دهـد  ها را در حين تمرين نشان مـي        ، شاخص آماري ضربان قلب آزمودني     2جدول  
 P=003/0(ادداري از لحاظ آماري معني دار است        ها در مراحل پس آزمون و ي       جدول، تفاوت ضربان قلب آزمودني    

اما در آزمون انتقال تفاوت معني داري       . ها به نفع گروه هاي تماشاگر و موسيقي بود         كه اين تفاوت  ) P = 001/0و  
 ).P = 407/0(بين ضربان قلب آزمودني ها مشاهده نشد 

 
، يادداري و انتقال به اكتسابل مختلف  ميانگين و انحراف معيار ضربان قلب آزمودني ها در مراح_ 2جدول 

 ANOVAهمراه آزمون 
 مراحل تمرين  ANOVAآزمون  )M±SD(گروه هاي 

 Pارزش Fمقدار  گروه موسيقي گروه تماشاگر گروه كنترل

 003/0∗ 902/6 50/98 ± 79/5 91/96 ± 70/6 25/89 ± 00/7 اكتساب 
 001/0∗ 473/8 83/92 ± 79/5 75/94 ± 10/5 83/85 ± 82/5 يادداري 

 407/0 925/0 25/100 ± 73/5 91/99 ± 42/4 91/102 ± 26/7 انتقال 
 >P 05/0داري در سطح    معني∗
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 دهد، هر سه گروه در مرحلة اكتساب پيشرفت زيادي نداشتند، بنابراين   نشان مي3كه جدول همان طور 
در مقايسه با شرايط بدون مداخله در ) اگرموسيقي و تماش(توان گفت كه ارائة مداخله در گروه هاي تجربي  مي

). <05/0P(آزمون نداشته است  داري در اكتساب مهارت پرتاب آزاد بسكتبال در پس گروه كنترل، تفاوت معني
شود كه تمرين در شرايط پخش موسيقي و حضور  تمريني، مشاهده مي در آزمون يادداري، پس از دو هفته بي

تري در تكليف مورد نظر نسبت به گروه كنترل شده و تنها تفاوت بين گروه  تماشاگر موجب يادگيري با ثبات
، درحالي كه در آزمون )>05/0P(دار بوده است  موسيقي و كنترل در يادگيري مهارت در آزمون يادداري معني

 طور معنيهاي تجربي بارزتر شده و به  انتقال تفاوت ميان گروه ها به نفع ارائة مداخله هاي انگيزشي در گروه
نتايج تحقيق حاضر بر اين يافته ). >05/0P(هاي تجربي با گروه كنترل مشاهده شد  داري اين تفاوت بين گروه
عملكرد يادگيري و در آزمون انتقال ها در شرايط تمرين با مداخلة انگيزشي، هنگام  استوار است كه آزمودني

 . بهتري نسبت به شرايط بدون مداخله داشتند

 انگين و انحراف معيار امتيازهاي گروه ها در مراحل پيش آزمون، پس آزمون، يادداري و انتقال مي_3جدول 

 انتقال يادداري پس آزمون پيش آزمون گروه ها

 0/21 ± 21/3∗ 5/18 ± 65/3∗ 1/18 ± 88/2 0/11 ± 05/4 موسيقي 

 1/20 ± 62/2∗ 6/16 ± 31/3 2/16 ± 04/3 0/9 ± 07/4 تماشاگر

 4/13 ± 69/4 5/14 ± 11/3 7/15 ± 30/3 6/8 ± 96/3 كنترل 

 >P 05/0  معني داري در سطح ∗
 

 درصد تغيير بين سه مرحلة پيش تا پس آزمون، پس آزمون تا يادداري و يادداري تا انتقال ارائـه   4در جدول   
 مداخله  همان طور كه مشاهده مي شود شش هفته تمرين مهارت در شرايط تماشاگر و بدون هر گونه                . شده است 

 .  درصد بهبود در اجراي مهارت شوت بسكتبال شده است80موجب بيش از 



 1388، زمستان 3 ورزشي، شمارة –رشد و يادگيري حركتي نشرية                       

 

74

  درصد تغيير بين مراحل مختلف ارزيابي مهارت_4جدول 

 يادداري تا انتقال  پس آزمون تا يادداري پيش تا پس آزمون گروه ها

 %+5/13 %+3/2 %+63 موسيقي 

 %+21 %+8/2 %+80 تماشاگر

 -%5/7 -%6/7 %+81 كنترل 
 

تغييرات در مراحل پس آزمون تا يادداري و نيز يادداري تا انتقال در هر دو گروه موسيقي و تماشـاگر مثبـت                      
 . است، درحالي كه بر خالف آن، گروه كنترل در اين مراحل تغييرات كاهشي نشان داد

 

 بحث و نتيجه گيري 

انگيختگي مناسب اغلب به ). 28، 15(در اجراي ورزشي تاكيد دارند بيشتر تحقيقات بر نقش انگيختگي 
افراد اغلب افزايش انگيختگي را با افزايش عوامل . عنوان عامل توليد كنندة عملكرد مطلوب شناخته شده است

فيزيولوژيكي مانند ضربان قلب يا سطح آدرنالين سرم يا عوامل روان شناختي همچون احساس فشار يا ناراحتي 
انگيختگي مانند اهميت تكليف، هدف گزيني يا بازخورد عالوه بر تاثير در افزايش  عوامل مؤثر بر. تجربه مي كنند

انگيختگي، بار اطالعاتي نيز به همراه دارند، ولي دو عامل ديگر مؤثر در افزايش انگيختگي مانند موسيقي و 
هدف بررسي تأثير در پژوهش حاضر . تماشاگر داراي كمترين بار اطالعاتي و شايد بيشترين بار انگيزشي باشند

هر يك از اين دو عامل انگيزشي بر اجرا و يادگيري شوت بسكتبال است و اينكه آيا افزايش انگيختگي صرف نظر 
 از ارائة بار اطالعاتي افزايش اجرا و يادگيري را در بر دارد؟

برانگيزاننده به هاي پژوهش حاكي از آن است كه آثار بهبود اجرا در شرايط تماشاگر و ارائة موسيقي  يافته
با اين .  درصد افزايش داشت81البته اجرا در مرحلة پس آزمون در گروه كنترل .  درصد است63 و 80ترتيب 

.  درصد كاهش يافت6/7حال روند تغيير تا مرحلة يادداري در هر دو گروه تجربي، افزايش، ولي در گروه كنترل 



 ) رتاب آزاد بسكتبالپ(مقايسة تاثير تماشاگر و موسيقي بر اجرا و يادگيري مهارت مجرد 

 

75

هاي موسيقي و تماشاگر به  در گروهعملكرد ) سالن جديد(يافتة ديگر اينكه در شرايط انتقال به محيط جديد 
 .  درصد از سطحي كه در اجراي نهايي ثبت شد، افزايش يافت21 و 5/13ترتيب 
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پيش آزمون  اکتساب  پيش آزمون  انتقال 

کنترل 
موسيقی 
تماشاگر

 
 مقايسة ميانگين امتياز آزمون پرتاب آزاد بين گروه ها در مراحل پيش آزمون، پس آزمون، يادداري و انتقال_  1شكل 

 

دار بود  ها، در مراحل اكتساب و يادداري، از لحاظ آماري معني يشاخص ضربان قلب تمرين آزمودن
)05/0P<(هاي انگيزشي تماشاگر  به اين معنا كه مؤلفه. هاي تماشاگر و موسيقي بود ؛ اين تفاوت ها به نفع گروه

لب داري بين ضربان ق ها را افزايش داد، اما در آزمون انتقال، تفاوت معني و موسيقي ضربان قلب اين گروه
از شرايط كه متفاوت محيط جديد توان گفت احتماالً انتقال به  بنابراين مي). <P 05/0(آزمودني ها مشاهده نشد 

 . تمرين بود، منجر به ايجاد محيطي انگيزشي با انگيختگي باال و افزايش ضربان قلب، به ويژه در گروه كنترل، شد

براي مثال مشخص . ي، نظريات مختلفي ارائه شده استدر راستاي تدوين تاثير موسيقي بر عملكرد و يادگير
شده است موسيقي هماهنگ و برانگيزاننده موجب تغيير سطح انگيختگي افراد شده و با كاهش ميزان درك فشار 

ازاين رو كاهش احساس خستگي در حين تمرين با موسيقي، . و بهبود وضعيت رواني، سبب افزايش اجرا مي شود
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بي در اثر محدود شدن ظرفيت پردازش اطالعات است كه فرد را بر اساس مدل پردازش ناشي از توجه انتخا
 بر 1افزايي بنابراين موسيقي با تاثير روان). 18(اطالعات موازي از توجه همزمان به احساس خستگي باز مي دارد 

 ن افزايش اساس سازوكار تأخير در خستگي و تغيير سطوح انگيختگي، اجراي افراد را به حداكثر ممك
از سوي ديگر، چگونگي تاثير يا عدم تاثير حضور تماشاگران بر عملكرد ورزشي با توجه به مفهوم ). 27( مي دهد

 مطرح شد، حضور 3براساس اين نظريه كه توسط روبرت زاجونك). 25، 4( بررسي شده است 2تسهيل اجتماعي
در مهارت هاي پيچيده موجب بروز اختالل در تماشاگر در مهارت هاي ساده عملكرد را بهبود مي بخشد، ولي 

نشان دادند كه آزمودني ها در حضور تماشاگران ) 1973 (4جالب است كه هانت و هيلري). 29(عملكرد مي شود 
پس (در پژوهش حاضر در مرحلة اكتساب ). 1(راه ماز پيچيده را كندتر و راه ماز ساده را سريع تر مي آموزند 

هاي   درصد نمره20ا گروه كنترل مشاهده شد، ولي در مرحلة يادداري و انتقال بيش از نتايج مشابهي ب) آزمون
او نشان داد كه ورزشكاران . است) 1969(اين نتيجه در تاييد پژوهش مارتنز . هاي تجربي بهبود يافت آزمون گروه

ي پس از فراگيري مهارت دهند، ول بسكتباليست در مقابل تماشاگران هنگام يادگيري اجراي مؤثري را نشان نمي
 درصد تا مرحلة 80در اين تحقيق اجرا بيش از ). 20(پردازند  در برابر تماشاچيان، به خوبي به اجراي مهارت مي

در ) 2003 (5سي تاثير موسيقي بر اجراي جسماني جان كي ميسردر بر. ها بهبود يافت انتقال در آزمودني
در بررسي عملكرد دويدن در شرايط ) 2004 (6 نيز لي كراستتأثير موسيقي بر عملكرد ركاب زدن وبررسي 

 ها در شرايط اجرا و تمرين  سبب افزايش انگيزش آزمودنيهاي متفاوت، دريافتند كه موسيقي  پخش موسيقي
دار  شود، ولي تأثير آن بر متغيرهاي جسماني مانند ضربان قلب حالت واماندگي و ميزان درك فشار معني مي

در )  سال22±6(هاي جوان  در بررسي روي آزمودني) 2006 (7بر خالف آن كراست و كالف. )13، 21 (نيست
عملكرد نگهداري وزنه به روش ايزومتريك در شرايط مختلف موسيقي كند و تند بيان كردند كه موسيقي 

ي نسبت به موسيقي ضرب آهنگي و كند و نيز شرايط بدون موسيق) موسيقي كالسيك تند(انگيزشي و محرك 

                                                           
1 - Psych-up 
2 - Social Facilitation Theory 
3 - Robert Zajonic , 1965 
4 - Hunt & Hillery, 1973 
5 - John K. Meis  
6 - Crust, L., 2004  
7 - Crust & Clough, 2006  
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تفاوت ريتم ) 2001 (1گيستر و ليس). 12(موجب افزايش تحمل و استقامت بيشتر در تكليف مورد نظر مي شود 
داري را در غيرورزشكاران مشاهده  هاي مختلف موسيقي را بر اجراي پرتاب آزاد بسكتبال آزمايش و تاثير معني

 ). 14(نكردند 

رحلة اكتساب مي توان به نتايج تحقيقات اشميت و درتوجيه پيشرفت يكسان در عملكرد هر سه گروه در م
ترين شرط يادگيري، مقدار تمرين است و عوامل انگيزشي به عنوان   مهمداشتند اشاره كرد كه بيان ) 1999(لي 

 ). 24(عوامل مالحظاتي تمرين و در مرحلة دوم اهميت مطرح اند 

خورد اطالعاتي ارائه نشود و هر دو عامل در اين پژوهش سعي شد تا در هيچ يك از گروه هاي تحقيق باز
در زمينه سطح مطرح شده در زمرة نظريات . براي افزايش انگيختگي استفاده شود) موسيقي و تماشاگر(

 در توجيه چنين 2 وارونه و فرضية محدودة كنش مطلوبUانگيختگي و اجراي مهارت هاي حركتي، نظريه هاي 
هاي تجربي در حين اجرا در مرحلة اكتساب در محدودة ضربان  هاي گروه يدر بررسي ما آزمودن. اي مؤثرند نتيجه

 وارونه، Uبراساس نظرية . در محدودة متوسط بودقلب متوسط قرار داشتند كه تا حدودي حاكي از انگيختگي 
در مرحله اكتساب مناسب تر انگيختگي كم و در حد محدود، براي عملكرد تكليف پيچيدة پرتاب آزاد بسكتبال 

هاي انگيزشي تماشاگر و موسيقي و  توان گفت وجود مؤلفه بنابراين مي. شود است و به بهبود عملكرد منجر مي
ت، تمركز و هماهنگي زيادي قكه به دايجاد انگيختگي در مرحلة اكتساب تكليف پيچيدة پرتاب آزاد بسكتبال 
به گروه كنترل شده است، درحالي كه نياز دارد، موجب تضعيف عملكرد اين دو گروه در مرحلة اكتساب نسبت 

گروه كنترل با ميانگين ضربان قلب كمتر و در نتيجه انگيختگي كمتر از دو گروه ديگر در اين مرحله، عملكرد 
البته مي توان اين يافته ها را با استفاده از نظرية .  وارونه استUاين يافته خود تأييدي بر نظرية . بهتري داشتند

بر اساس اين نظريه چگونگي اثرگذاري انگيختگي بر اجرا با توجه به تفسير فرد از .  داد نيز توضيح3معكوس
اگر انگيختگي لذت بخش تفسير شود، اجرا تسهيل و اگر انگيختگي نامطلوب . سطوح انگيختگي تغيير مي كند

 تماشاگر و بنابراين ممكن است تفسير آزمودني هاي گروه). 1997كر، (تفسير شود، اجرا تضعيف مي شود 
ا گوش دادن به موسيقي در حين اجراي ي نامطلوب بوده و حضور تماشاگر موسيقي از اين مؤلفه هاي انگيزشي

                                                           
1 - Gester G, Leith L.M. 2001  
2 - Zone of Optimal Functioning (ZOF) Hypothesis  
3 - Reverse, Kurr 
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تكليف براي آنان ناخوشايند تفسير شده و در نهايت به عملكرد تقريباً يكسان اين دو گروه نسبت به گروه كنترل 
 2 كه توسط ساندرز و همكاران1 تضاد-ة اعتشاش همچنين براساس فرضي. شده استمنجر در مرحلة اكتساب 

استنباط شده است، اجرا كننده با حضور ديگران نمي تواند به مدت ) 1904 (3هاي ميومن از يافته) 1978(
فرض ) 1978(ساندرز و همكاران . طوالني بر تكليف در حال اجراي خويش به طور كامل توجه و تمركز كند

شود، بلكه گاهي موجب افزايش فعال سازي ودر نتيجه  وجب تخريب عملكرد نميكردند كه حضور ديگران تنها م
در نتيجه، ساندرز همانند زاجونگ پذيرفت كه اجراي . شود انتقال توجه و تمركز از تكليف به تماشاگران مي

نيم، ك اي را اجرا مي درحالي كه وقتي تكليف ساده. تكاليف پيچيده اغلب با حضور ديگران تخريب خواهد شد
 ).26(تواند بهبود يابد يا تخريب شود كه به ميزان اثر سائق افزايش يافته بستگي دارد  عملكرد مي

كه ) 1998(برتري گروه تماشاگر و موسيقي در مراحل يادداري و انتقال نسبت به گروه كنترل با ادعاي سيج 
سيج دريافت كه . قابل توجيه استايندهاي تحكيم حافظه مي دانست، رافزايش انگيختگي را عامل قوي شدن ف

تري  شوند، نقش پررنگ تشويق و انگيزش به اين لحاظ كه سبب پيدايش سطوح بيشتري از انگيختگي در فرد مي
همان گونه كه در قسمت يافته ها ذكر شد، گروه هاي تمرين كننده در شرايط . و يادگيري دارنددر اجرا 

زاينده با ثبات تر و انطباق پذيري بيشتري در مراحل يادداري و ، رشد ف)گروه تماشاگر و موسيقي(انگيزشي 
 ). 5(شايد بتوان اين يافته را با ادعاي سيج توضيح داد . انتقال نشان دادند

. ت اسدر زمينة تفاوت هاي فردي همسو) 1958/1968 (4يافتة حاضر با فرضية يادگيري اختصاصي هنري
ست،  ها تكليف در آن اجرا شده، نيازمند تغييرات زيربنايي در تواناييتغيير در شرايطي كه يه، فرضبراساس اين 

اشميت، (در تحقيقات ديگر، محققان آن را فرضية يادگيري وابسته به زمينه . زيرا مهارت ها بسيار اختصاصي اند
ط يا زمينة به طور كلي افرادي كه مهارتي را در شراي. يا فرضية حافظة وابسته به زمينه مي نامند) 1999، 5لي

                                                           
1 - Distraction-conflict hypothesis 
2 - Sanders et al 
3 - Meumann 
4 - Henry  
5 - Schmidt & Lee  
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خاصي ياد مي گيرند، بعدها در شرايط مشابه، يادداري و يادآوري بهتري نسبت به شرايط محيطي متفاوت 
 ). 6، 16، 24)(1995، 1اندرسون(خواهند داشت 

در نهايت با توجه به ماهيت پيچيدة يادگيري، اجراي تحقيقات بيشتر با ابزار دقيق تر كنترل انگيختگي 
سوي ديگر، پيشنهاد مي شود تأثير انواع تماشاگر نيز در صورت امكان در سطح انگيختگي از . توصيه مي شود

 . مشابه بررسي شود

 نتيجه گيري نهايي

در ابتداي ) موسيقي يا تماشاگر(هاي انگيزشي  هاي تحقيق حاضر، ارائة هر يك از مؤلفه يافتهبر اساس 
 و مي توان اذعان ي بر و يادگيري به جا خواهد گذاشتيادگيري يك مهارت مجرد مانند شوت بسكتبال آثار مثبت

داشت كه اين مؤلفه ها، متغيرهاي يادگيري محسوب مي شوند تا متغيرهاي اجرا، زيرا بيشتر يادگيري مهارت ها 
منظور افزايش نرخ بيشتر يادگيري، تمرين در محيط انگيزشي با بر اساس نتايج تحقيق و به . را متأثر مي سازند

 . اشاگر با قوت بيشتري توصيه مي شودوجود تم
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