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 چکيده

اجرا  ها برهای انگیزشی تماشاگر و موسیقی و مقایسۀ این مؤلفههدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر انگیختگی با حضور مؤلفه

 36/3دختر سالم غیرورزشکار با میانگین و انحراف استاندارد سن  63به این منظور . و یادگیری مهارت مداوم دریبل بسکتبال بود

، (نفر 23)صورت تصادفی به سه گروه تماشاگر کیلوگرم، به 5/55 ± 26/21متر، وزن سانتی 4/236 ± 21/3سال، قد  8/32 ±

برنامۀ تمرین در مرحلۀ اکتساب شامل دریبل از بین موانع بسکتبال هریسون . تقسیم شدند( نفر 23)و کنترل ( نفر 23)موسیقی 

. های مجزا برگزار شدهای انگیزشی در گروهثانیه با حضور مؤلفه 61هفته تمرین بود که هر هفته سه جلسه و هر جلسه  3به مدت 

تمرینی آزمون زمون گرفته شد و در نهایت بعد از دو هفته بیآامتیاز آزمون دریبل بسکتبال در هر جلسه ثبت و سپس پس

موسیقی و )ها ساعت آزمون انتقال مشابه شرایط واقعی مسابقه و با حضور تمام مؤلفه 34یادداری در شرایط یکسان و پس از 

نتایج با  .استفاده شد هااز شاخص ضربان قلب استراحت جهت همسانی سطح پایه انگیختگی در آزمودنی. عمل آمدبه( تماشاگر

وتحلیل های مکرر و آزمون تعقیبی بن فرنی تجزیهگیریسویه، آنالیز واریانس با اندازهاستفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس یک

 داری درهمچنین تفاوت معنی. نتایج نشان داد که در هر سه گروه یادگیری مهارت در مرحلۀ اکتساب پیشرفته داشته است. شدند

که این تفاوت به نفع گروه کنترل بود، ( P=  1112/1)کتساب مشاهده شد ا امتیاز مهارت دریبل بسکتبال بین سه گروه در مرحلۀ

اما در آزمون یادداری و . آزمون مرحلۀ اکتساب نشان دادندتری در پسهای انگیزشی تماشاگر و موسیقی عملکرد ضعیفیعنی گروه

به این صورت که در آزمودن یادداری گروه تماشاگر بیشترین امتیاز را کسب . موسیقی و تماشاگر بودانتقال، نتایج به سود گروه 

دست آوردند کرد و در آزمون انتقال دو گروه موسیقی و تماشاگر امتیاز بیشتر و معناداری از لحاظ آماری نسبت به گروه کنترل به

(1112/1  =P.) 
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 مقدمه

های آموزشی، موجب تقویت پشتوانۀ انسانی در ترین روشتربیت افراد الیق در کمترین زمان و با مطلوب

د جوان کنندۀ تحقق این امر، آموزش مؤثر دانشجویان و افرارسد، یکی از عوامل تسهیلنظر میبه. شودورزش می

های ورزشی ها و کانونها، باشگاههای مختلف آموزشی از جمله دانشگاههای بدنی و ورزشی در محیطدر فعالیت

ها و جویی در زمان، عدم اتالف انرژی یادگیرندهزیرا اعتقاد بر این است که یادگیری مفید موجب صرفه. است

ریزی ورزشی از جمله پرورش ورزشکار رقابتی خوب و هتر برنامهدایت مؤثر آنها برای دستیابی به اهداف مهم

های ورزشی و حرکتی رو، استفاده از کلیۀ اصول یادگیری حرکتی در آموزش مهارتازاین. شودکسب افتخار می

-های تمرینی را بهدر این زمینه، مربی باید اقداماتی انجام دهد و محیط. در ایجاد رفتار حرکتی جدید الزم است

های اخیر مطالعۀ نقش عوامل محیطی مؤثر در سال. طراحی کند که باعث حداکثر کارایی یادگیرنده شودای گونه

و شرایط حاکم   2انگیختگی. های حرکتی توجه محققان را به خود معطوف کرده استبر اجرا و یادگیری مهارت

ساس نظر محققان، عوامل مؤثر بر برا. رودشمار میترین عوامل محیطی مؤثر بر اجرا بهبر آن، در زمرۀ اصلی

اهمیت تکلیف، حضور (. 33)شود ها محسوب میعنوان عامل اول و مؤثر بر یادگیری مهارتانگیختگی به

تماشاگر، پاداش، بازخورد، موسیقی و فعالیت بدنی، از جمله عوامل انگیزشی مهم هستند که در ایجاد انگیختگی 

های یادگیری حقیقات بسیاری در زمینۀ تأثیر عوامل انگیزشی بر شاخصت. انددر تحقیقات مختلف استفاده شده

و  4، فاجعه6، نقاط عملکرد مطلوب3هایی مانند یو وارونهدر صد سال گذشته انجام گرفته که به پیدایش نظریه

براساس چنین نظریاتی، اجرا و یادگیری حاصل تعامل فرد، تکلیف و محیط (. 32، 6)منجر شده است  5معکوس

که تکلیف با عوامل فردی و محیطی در یک راستا نباشند، اجرا تضعیف شده و روند یادگیری درصورتی. است

بر تفسیر ... بر این اساس ممکن است عوامل مؤثر بر انگیختگی مانند موسیقی، تماشاگر و (. 5)شود مختل می

لف بر اهمیت هریک از مداخالت انگیزشی های مختدر پژوهش. فرد از آن تأثیر بگذارد و یادگیری را متأثر سازد

 (.38، 26، 1، 3)بر یادگیری تأکید شده است 

                                                           
1-  Arousal 

2 - Inverted U, Yerkes and Dodson 

3 - Zones of optimal functioning, Hanin 
4 - Catastrophe, Fazy and Harby 

5 - Revers, Kurr 
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های بسکتبال راهبردهای رفتاری شناختی را در پیشرفت و بهبود اجرای مهارت( 2113) 2میرز و همکاران

جرا و آنها نتیجه گرفتند که عوامل روانشناختی مثل انگیزش و انگیختگی برای مشارکت، ا. بررسی کردند

 (.33، 35)اند های بسکتبال بسیار مهمیادگیری مهارت

ها درا ین تحقیق ابتدا آزمودنی. سنج را بررسی کردتأثیر حضور تماشاگر و تکلیف پیروی( 2135) 3تراویس

سپس از آنها خواسته شد نسبت به اجرا و تمرین . یادگیری تکلیف را ادامه دادند، بدون آنکه مشاهده شوند

نتایج نشان داد که عملکرد در شرایط حضور دیگران . تماشاگر اقدام کنند 8الی  4تنهایی یا در حضور تکلیف به

 (.3)یابد بهبود می

را هم در حضور دیگران و هم ( پیگرد هدف)ها یک تکلیف حرکتی مداوم آزمودنی( 2131) 6در تحقیق مارتنز

ر طول مرحلۀ اکتساب، آثار تماشاگران منفی بود و نتایج نشان داد که د. بدون حضور تماشاگر تمرین کردند

خوبی یاد گرفته شد، حضور تماشاگران موجب بهبود عملکرد البته پس از آنکه مهارت به. موجب افت عملکرد شد

 (.36)در مقایسه با شرایط تنهایی شد 

 31، از 5چرخانسنج در تحقیق خود بر تأثیر تماشاگر در یادگیری مهارت مداوم پیروی( 2114) 4بوتکی

ی را در دو شرایط یادگیری تنهایی و در حضور ثابت دیگران که بالقوه امکان تآزمودنی خواست تکلیف حرک

 بعد از مرحلۀ اکتساب و یادگیری مهارت، اختالفی در عملکرد . ارزیابی عملکرد را داشتند، انجام دهند

 (.21)های دو گروه مشاهده نشد آزمودنی

ای از تالش بدنی در فعالیت ورزشی مداومی که نیازمند درجه( 2181) 3دز و آرچامبولتبنابر ادعای ادوار

یافتۀ ناشی از حضور تماشاگران یا دیگر منابع موجود موجب بهبود است، مانند دویدن و شنا کردن، فشار افزایش

                                                           
1 - Meyers & et al 

2  - Travis 

3  - Martens 

4  - Butkl 

5  - Pursuit rotator 

6  - Edwards and Archambault 
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توان به جمله می شواهدی دال بر مطلب فوق از تحقیقات مختلف قابل استنباط است که از. شودعملکرد می

 (.66، 62)اشاره کرد ( 2182) 2تحقیق استراب

دانشجوی زن ژیمناست  25تأثیر تماشاگر و فواید مسابقات خانگی را در ( 3118) 3باقورست و همکاران

گرفت، ها نشان داد امتیازات مسابقاتی که در خانه و با حضور تماشاگر انجام میوتحلیل دادهتجزیه. مطالعه کردند

طور معناداری بیشتر بود و تیم عملکرد بهتری در بت به مسابقات خارج از خانه و در حضور تماشاگر بهنس

 (.5)مسابقات خانگی داشت 

فواید مسابقات خانگی در )های ورزشی در بررسی تأثیر تماشاگران در رقابت( 3115) 6کارون و همکاران

 های آزاد بسکتبال مؤثر افزایش درصد پرتابنشان دادند که حضور تماشاگر در ( های ورزشیرقابت

نشان دادند که حضور ( 2683)باقرزاده، شیخ و همکاران (. 23( )براساس نظریۀ تسهیل اجتماعی)بوده است 

اثر ( تعادل)آثار منفی و در تکلیف زمخت ( رسم ستاره از آینه)تماشاگران بر یادگیری تکلیف حرکتی ظریف 

 (.6)داری نداشت معنی

ویژه موسیقی نیز بر اجرای حرکتی انسان از اوایل قرن بیستم با این فرضیه ت تأثیر متغیرهای بیرونی بهاهمی

 (.64)که موسیقی عامل محرکی برای اجرای طبیعی است، مطرح و مشخص شد 

های های مختلف ریتمیک موسیقی تأثیرات مختلفی بر واکنشدهد که فعالیتنتایج تحقیقات نشان می

ای و امواج مغزی های حرکتی و ماهیچههای برقی پوست، واکنشربان قلب، فشار خون، تنفس، واکنشروانی، ض

صورت انرژی کند و بهرسد و حواس و عواطف را تحریک میاصوات موسیقی از طریق گوش به مغز می. دارد

موسیقی از طریق  دهد کهمروری بر مباحث پیشین نشان می(. 3)شود شیمیایی موجب انگیزه و فعالیت می

موسیقی هماهنگ و . شودافزایش سطوح انگیختگی، موجب بهبود و افزایش اجرای حرکتی و مهارت می

دهد و وضع روانی فرد را بهبود سطح انگیختگی فرد را تغییر و میزان درک فشار کار را کاهش می ،برانگیزانندۀ

 (.64، 32( )مکانیسم انگیزشی)یابد وامل بهبود میبخشد و در نهایت فعالیت بدنی در نتیجۀ هریک از این عمی

                                                           
1 - Strube  

2  - Baghurst & et al 

3  - Carron & et al 
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 های مختلف موسیقی را بر پرتاب پنالتی بسکتبال آزمایش کرده و تفاوت ریتم( 3112) 2گیستر و لیس

های پاسخ( 3113) 3کراست و همکاران(. 25)داری را در غیرورزشکاران مشاهده نکردند گونه تأثیر معنیهیچ

 33 ± 3های های شخصیتی آزمودنیهای ضرباهنگ و همبستگیز طریق جدا کردن ویژگیها را ارفتاری آزمودنی

بر تأثیر بارز موسیقی تند بر اجرا و تحمل ساله در تمرین نگهداری وزنه بررسی کردند و نتیجه گرفتند عالوه

 (.24)ست ها نیز عامل مؤثری در پاسخ به تمرین در شرایط موسیقی اهای فردی آزمودنیخستگی، ویژگی

در تحقیقات مختلف بر اهمیت هریک از عوامل مؤثر برانگیختگی در مراحل مختلف یادگیری تأکید شده 

شوند، آثار آن بر ها در ابتدای یادگیری ارائه میاست، اما جالب است که وقتی همۀ این موارد با هم به آزمودنی

 (.35)، برابر است یک از آنها را دریافت نکرده استیادگیری با گروهی که هیچ

که مجبور به شده در دنیای واقعی و مسابقات، زمانیهای ورزشی یادگرفتهبیشتر افراد هنگام اجرای مهارت

دلیل افزایش ناگهانی در انگیختگی محیطی، شوند، بهاجرا در مقابل تماشاگران و در حضور سروصدای دیگران می

-ناپذیر روحی و جسمی در خود و همب ایجاد صدمات جبرانشوند و ممکن است موجدچار افت در عملکرد می

رو با دستکاری محیط تمرینی و ایجاد مداخله در مرحلۀ یادگیری مهارت در شرایط های خود شوند، ازاینتیمی

افزار در ایجاد انگیختگی فراگیران و تأثیر عنوان یک عامل روانمیدانی و از طرفی چگونگی اثرگذاری موسیقی به

منظور توان راهکاری را بهها، میطور مجزا در مراحل مختلف اکتساب، یادداری و انتقال مهارتاز آنها به هریک

طور ویژه از مؤلفۀ ها بهرویارویی با شرایط واقعی ارائه داد تا در صورت مدنظر بودن هر مرحله در آموزش مهارت

 .مورد نظر استفاده شود

گزینی که های بازخورد و هدفزشی، بار اطالعاتی نیز دارند، از جمله مؤلفهبر بار انگیها عالوهبرخی مؤلفه

نان آهستند، بنابراین کنترل دقیق میزان اثرگذاری انگیزشی ( بر بار انگیزشیعالوه)دارای بیشترین بار اطالعاتی 

ور تماشاگر و هایی چون حضپذیر نیست و از کنترل محقق خارج است، اما مؤلفهبر متغیرهای تحقیق امکان

تر قابل تر و کاملطور دقیقموسیقی تنها بار انگیزشی دارد و در نهایت کنترل و بررسی متغیرهای تحقیق به

همچنین در . های انگیزشی ذکرشده، دو مؤلفۀ تماشاگر وموسیقی انتخاب شدندرو از بین مؤلفهازاین. اجراست

                                                           
1 - Gester, Leith  

2 - Crust , Clough  
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پیشرفت ورزشکار در گرو اطالع وی از عوامل مؤثر بر  علت پیشرفت دانش بشری، ادامۀ حیات وعصر حاضر به

های براساس آنچه در بیان مسئله گفته شد، افراد دیگر و محرک. های ورزشی استیادگیری و اجرای مهارت

های تسهیل شوند که براساس نظریهناپذیرند و از عوامل عمدۀ محیطی محسوب میشنیداری بخش جدایی

رو مطالعۀ کمی و کیفی این آثار به مربیان یزشی بر عملکرد ورزشکار اثرگذارند، ازایناجتماعی و سازوکارهای انگ

های ورزشی در خالء کند، چراکه یادگیری و اجرای مهارتو ورزشکاران در به خدمت گرفتن این عوامل کمک می

تماشاگر و همچنین گیرد بلکه حضور افراد دیگر به عناوین مختلف از جمله رقیب، همکار، مربی و صورت نمی

-که به)های شنیداری مثل صدای تشویق و تحسین مربی و خواندن سرودهایی توسط تماشاگران وجود محرک

اطالع مربیان و (. 4)شود ناپذیر میادین ورزشی محسوب می، یکی از اجزای جدایی(منزلۀ صوت هستند

شود و از آثار سوء آن بر هم و مؤثر میروانشناسان ورزشی و سازوکار این آثار، موجب شناخت این پدیدۀ م

 .کندعملکرد ورزشکاران جلوگیری می

ها انجام تاکنون تحقیقی در زمینۀ تعامل تماشاگر و موسیقی و مقایسۀ اثر آنها بر اجرا و یادگیری مهارت

-آزمودنی به صورت بیرونی در محیط یادگیرینگرفته است، اما از آنجا که هر دو مؤلفه بار انگیزشی داشته و به

براین اساس پژوهش حاضر . صورت ناخودآگاه وجود دارند، محقق به چالش و بررسی در این زمینه سوق داده شد

درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا بین ارائۀ مجزای موسیقی و تماشاگر در مراحل اکتساب و یادداری و 

داری ال دانشجویان دختر مبتدی تفاوت معنیهمچنین ترکیب این دو مؤلفه در مرحلۀ انتقال دریبل بسکتب

 رساند؟ها به حداکثر میوجود دارد یا نه؟ و اینکه کدام مؤلفه بهرۀ یادگیری را در آزمودنی

 

 روش تحقیق

 –آزمون صورت آزمایشی با طرح پیشپژوهش حاضر به. تجربی استنوع پژوهش کاربردی و روش آن نیمه

آزمون یادداری  –آزمون آزمون مشابه با شرایط پیش، پس(جلسه 28ت به مد)آزمون اکتساب در هر جلسه 

ها و متفاوت از محیط و آزمون انتقال با حضور تمام مؤلفه( تمرینیپس از دو هفته بی)مشابه با شرایط اکتساب 

 .اجرا شد( ساعت بعد از آزمون یادداری 34)تمرین 
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 هاآزمودنی

ای از دانشجویان در دسترس بود، به این صورت که براساس اطالعیهصورت داوطلبانه و گیری بهروش نمونه

سالمت آنها از طریق مطالعۀ پروندۀ پزشکی در بدو ورود به )دختر غیرورزشکار سالم دانشگاه آزاد واحد شهریار 

 88 در نیمسال دوم تحصیلی 3، که در واحد تربیت بدنی عمومی (دانشگاه و سابقۀ خانوادگی بیماری ارزیابی شد

از میان دانشجویان . نام کرده بودند، خواسته شد تا برای انجام پژوهش حاضر با محقق همکاری کنندثبت 85 –

صورت نفر به 63کننده، از افرادی که ضربان قلب استراحت آنها مشابه بود استفاده شد که در نهایت مراجعه

  .دقسیم شدننفری ت 23تصادفی انتخاب و به روش تصادفی ساده به سه گروه 

 برنامۀ تمرين و روش ارائۀ مداخالت

 برنامۀ تمرين( الف

ها یکسان بود و در جلسۀ آغازین پژوهش قبل از هرگونه شرایط آموزش مهارت دریبل برای تمام گروه

شده توسط ای، شیوۀ صحیح اجرای تکلیف مهارت دریبل بسکتبال با استفاده از روش آموزشی ارائهمداخله

نحوه و تواتر اجرا (. 3)که شامل دستورالعمل کالمی و نمایش الگوی ماهر است، صورت گرفت ( 2112)اشمیت 

ها سپس گروه(. تکرار برای تمرین اجرای مهارت در هر گروه در نظر گرفته شد 21)ها مشابه بود برای تمام گروه

ای گرفته شد و سپس هیچ مداخلهها و بدون آزمون از تمام گروهپیش. گروه تقسیم شدند 6صورت تصادفی به به

هفته  3های انگیزشی و گروه کنترل بدون مداخله وارد مرحلۀ اکتساب شامل های تجربی با ارائۀ مؤلفهگروه

آزمون انجام گرفت و آزمون مشابه شرایط پیشبعد از مرحلۀ اکتساب، پس. روز در هفته شدند 6تمرین و 

ها مرینی آزمون یادداری در شرایط یکسان با مرحلۀ اکتساب از آزمودنیتسرانجام بعد از دو هفته استراحت و بی

در ( تماشاگر و موسیقی)ساعت بعد از آزمون انتقال، با حضور هر دو مؤلفۀ انگیزشی  34عمل آمد، در نهایت به

 .ها اجرا شدتمام گروه

 اجرا  و نرمشی، دقیقه گرم کردن شامل حرکات کششی21پس از   درهر جلسه،آزمون دریبل بسکتبال

 (.2جدول )کرد ای روند کار را دنبال میگونه مداخلهگروه کنترل در روند پژوهش بدون هیچ. شدمی

                                                           
1 - Dribbling test of Basketball 
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 طرح تحقيق – 0جدول 

 دورة تمرين

ون
زم

ش آ
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 گروه ها

 × موسيقی 

 (هفته 5)برنامۀ تمرين 

× 

 (هفته 2)

× 

 ساعت 24

× 

 × × × × تماشاگر

 × × × × کنترل 

 

 آزمون دريبل از بين موانع بسکتبال

که ابزار اصلی پژوهش ( 2151،  بارو و مکگی)است   های بسکتبال هریسوناین آزمون جزء آزمون توانایی

این صورت است که آزمون بهروش اجرای . کنداین آزمون مهارت و سرعت دریبل را ارزیابی می. رودشمار میبه

در یک خط مستقیم در ( متر 6)فوت  21ثانیه از بین پنج مانع یا مخروط که به فاصلۀ  61آزمودنی باید به مدت 

شود و در آزمون از یک طرف زمین شروع می. صورت مارپیچ دریبل بزنداند، بهطول زمین بسکتبال قرار گرفته

هایی را که شود و در نهایت تعداد موانع یا مخروطط، یک امتیاز کسب میازای عبور موفق از هر مانع یا مخرو

 (.2شکل ) (22، 8)شود عنوان امتیاز وی ثبت میثانیه طی کرده است، به 61آزمودنی در 

 

 آزمون دريبل از بين موانع _0شکل 

                                                           
1  - Harrison basketball ability test 

2  - Barrow and McGee 



 ...بر اجرا و يادگيری يک مهارت مداوم ( با ارائۀ مؤلفه های انگيزشی تماشاگر و موسيقی)انگيختگی تاثير 

 

90 

 های انگيزشیروش ارائۀ مؤلفه( ب

لن ورزشی باز بود تا تماشاگران بتوانند وارد سالن شوند و ها در سادر لحظۀ اجرای آزمودنی: حضور تماشاگر

بنابراین اجراها در این محیط با ممنوعیت حضور تماشاگر مواجه نبود و حضار . ها را مالحظه کننداجرای آزمودنی

 (.35)ها را تشویق کنند توانستند آزمودنیمی

با ریتم «  موزارت»اثر   کالسیک آلگروآسای باتوجه به ماهیت تکلیف و تحقیقات مشابه از موسیقی: موسیقی

مترونوم استفاده شد تا برای آزمودنی در حین اجرا محیطی برانگیخته همراه  281و سرعت ( انگیزشی) 8/3ریتم 

شد و هدفون برای هر آزمودنی پخش می reyalp 3prاین موسیقی با استفاده از . با موسیقی متن فراهم کند

(31.) 

 های آماریروش

اختالف . استفاده شد 3اسمیرنوف –ها از آزمون آماری کلموگروف ور بررسی طبیعی بودن دادهمنظبه

آزمون و در نهایت در مرحلۀ اکتساب، یادداری و انتقال از طریق ها در مرحلۀ پیشمیانگین متغیرها در بین گروه

های تجربی و کنترل در رینی در گروهمنظور بررسی آثار برنامۀ تمبه. ارزیابی شد  آزمون آنالیز واریانس یکطرفه

و برای بررسی اختالف بین   های مکررگیریمراحل اکتساب، یادداری و انتقال از آزمون آنالیز واریانس با اندازه

 .مدنظر بود P < 15/1ها مقدار خطا در سطح در همۀ آزمون. استفاده شد  ها از آزمون تعقیبی بن فرنیگروه

 

 حقیقهای تیافتهنتایج و 

                                                           
1 - Allegro assay 

2  - Mozart 

3  - Kolmogorof – Smirnoff test 

4  - One way analyze variance 

5-  Repeated measure ANOVA test 

6 - Bonforonl for Post Hoc Comparisons 
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سویه نتایج آزمون آنالیز واریانس یک. ها را تأیید کرداسمیرنوف طبیعی بودن توزیع داده –آزمون کلموگروف 

ها متغیرهای توصیفی آزمودنی(. P > 15/1)ها نشان داد دار را بین گروهآزمون، عدم تفاوت معنیرکوردهای پیش

 .ارائه شده است 3ت تمرین در جدول ها در ابتدای جلساو نیز میانگین ضربان قلب آزمودنی

 هاميانگين و انحراف استاندارد متغيرهای توصيفی آزمودنی – 2جدول 

 کنترل  تماشاگر موسيقی گروه ها

 4/20± 47/9 3/22± 33/1 2/20± 35/1 (سال)سن 

 5/059± 19/4 90/055 ± 94/5 5/051± 90/5 (سانتی متر)قد 

 1/57± 27/3 2/52± 04/00 5/59± 51/1 (کيلوگرم)وزن 

 09/4 ±0/70 03/2 ±1/72 91/5 ±5/53 (bpm)ضربان قلب 

 

های مختلف تمرین های مکرر مشخص شد که بین زمانگیریباتوجه به نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه

همچنین در تفاضل (. P < 15/1)داری وجود دارد در طول دورۀ پژوهشی تکلیف مورد نظر تفاوت معنی

کننده در شرایط مختلف انگیزشی به لحاظ های تمریندار آماری بین گروهها، تفاوت معنیازهای بین گروهامتی

های انگیزشی و کنترل در مراحل یادگیری تکلیف مداوم دریبل بسکتبال مشاهده نشد، یعنی اختالفی بین گروه

 (.3شکل )وجود ندارد  تکلیف مذکور( آزمون، یادداری و انتقالآزمون، پسپیش)مختلف تمرین 

شود، با اینکه هر سه گروه در مرحلۀ اکتساب پیشرفت زیادی را نشان مشاهده می 6طور که در جدول همان

که این تفاوت به نفع گروه کنترل ( P < 15/1)آزمون مشاهده شد داری بین سه گروه در پسدادند، تفاوت معنی

( مراحل اولیۀ یادگیری)وسیقی در مرحلۀ اکتساب و تمرین مهارت بود، به این معنا که حضور تماشاگر و ارائۀ م

بدون ارائۀ مداخلۀ )های این دو گروه نسبت به گروه کنترل دریبل بسکتبال، موجب تضعیف عملکرد آزمودنی

دار بهتری در اند، ولی گروه کنترل عملکرد معنیهتها مهارت مذکور را یاد گرفهرچند تمام گروه. شد( انگیزشی

های انگیزشی تماشاگر و موسیقی تغییر زیادی را اما در آزمون یادداری، نتایج به سود گروه. آزمون نشان دادسپ

تمرینی، تمرین در شرایط پخش موسیقی و حضور تماشاگر موجب یادگیری پس از دو هفته بی. نشان داد
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ین گروه موسیقی و کنترل در یادگیری تری در تکلیف مورد نظر نسبت به گروه کنترل شد و تنها تفاوت بباثبات

ها، تفاوت که در آزمون انتقال با حضور تمام مؤلفهدرحالی(. P < 15/1)دار بود مهارت در آزمون یادداری معنی

تفاوت بین  داری اینطور معنیهای تجربی بارزتر شد و بهها به نفع ارائۀ مداخالت انگیزشی در گروهمیان گروه

 نتایج تحقیق حاضر بر این یافته استوار است که (. P < 15/1)وه کنترل مشاهده شد گروه تجربی با گر

، عملکرد بهتری (شبیه مسابقه)ها در شرایط تمرین با مداخلۀ انگیزشی، هنگام رویارویی با شرایط واقعی آزمودنی

 (.حداقل در مهارت مداوم دریبل بسکتبال)نسبت به شرایط بدون مداخله داشتند 

 آزمون، يادداری و انتقالآزمون، پسها در مراحل پيشميانگين و انحراف معيار امتيازهای گروه – 9جدول 

 انتقال يادداری پس آزمون پيش آزمون گروه ها

 0/21 ± 54/0* 5/27 ± 72/0 0/20 ± 74/0 2/71 ± 10/0 موسيقی 

 5/23 ± 55/0* 4/23 ± 52/0* 3/22 ± 37/0 7/07 ± 52/2 تماشاگر

 1/24 ± 74/0 1/25 ± 33/0 7/25 ± 40/2* 4/01 ± 70/2  کنترل

 

 آزمون تا یادداری و یادداری تا آزمون، پسآزمون تا پس، درصد تغییر بین سه مرحلۀ پیش4در جدول 

گونه هفته تمرین مهارت در شرایط کنترل و بدون هیچ 3شود، طورکه مشاهده میهمان. انتقال ارائه شده است

 .درصد بهبود در اجرای مهارت دریبل بسکتبال شده است 41ش از یای موجب بمداخله

 درصد تغيير بين مراحل مختلف ارزيابی مهارت – 4جدول 

 يادداری تا انتقال زمون تا يادداری آ پس آزمون آزمون تا پس پيش گروه ها

 %+ 2/1 % +99 %+29 موسيقی 

 %+ 7/1 % +25 % +21 تماشاگر

 -%3/9- % 4/1 % +44 کنترل 
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آزمون تا یادداری و نیز یادداری تا انتقال در هر دو گروه موسیقی و تماشاگر مثبت تغییرات در مراحل پس

 .این مراحل تغییرات کاهشی نشان دادکه برخالف آن، گروه کنترل در درحالی. است
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 ها در مراحل مختلف پروژهمقايسۀ ميانگين امتيازهای آزمون دريبل بسکتبال گروه – 3شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه

بیشتر تحقیقات بر نقش . رودشمار میانگیختگی مناسب اغلب عامل ایجادکنندۀ عملکرد مطلوب به

افراد اغلب افزایش انگیختگی را از طریق افزایش عوامل (. 65، 21)اند گی در اجرای ورزشی تأکید داشتهانگیخت

فیزیولوژیکی مانند ضربان قلب یا سطح آدرنالین سرم یا عوامل روانشناختی همچون احساس فشار یا ناراحتی 

بر افزایش گزینی یا بازخورد عالوهاغلب عوامل مؤثر برانگیختگی مانند اهمیت تکلیف، هدف. کنندتجربه می

همراه دارند، ولی دو عامل دیگر مؤثر در افزایش انگیختگی مانند موسیقی و انگیختگی، بار اطالعاتی نیز به

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر . تماشاگر کمترین بار اطالعاتی و شاید بیشترین بار انگیزشی را دارا هستند

هریک از این دو عامل انگیزشی بر اجرا و یادگیری مهارت مداوم دریبل بسکتبال بود و انگیختگی حاصل از ارائۀ 

 نظر از ارائۀ بار اطالعاتی افزایش اجرا و یادگیری را دربردارد؟اینکه آیا افزایش انگیختگی صرف
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داری یها در مرحلۀ اکتساب اختالف معنهای پژوهش حاکی از آن است که امتیاز مهارت دریبل گروهیافته

بنابراین حضور تماشاگر و گوش . دار بوداین اختالف بین گروه کنترل و دو گروه تماشاگر و موسیقی معنی. داشت

در تحقیق . تکلیف منجر شد( آزمونپس)تر دریبل بسکتبال در مرحلۀ اکتساب دادن موسیقی به عملکرد ضعیف

را هم در حضور دیگران و هم بدون حضور ( هدفپیگرد )ها یک تکلیف حرکتی مداوم آزمودنی( 2131)مارتنز 

نتایج نشان داد که در طول مرحلۀ اکتساب آثار تماشاگران منفی بود و موجب افت . تماشاگر تمرین کردند

خوبی یاد گرفته شد، حضور تماشاگران موجب بهبود عملکرد در مقایسه البته پس از آنکه مهارت به. عملکرد شد

در تحقیقی دیگر در . های پژوهش حاضر همخوانی دارداین یافته با یافته(. 36)شد با شرایط تنهایی اعالم 

مقایسۀ عملکرد دو تیم در مسابقات بسکتبال در حضور و غیاب تماشاگر مشاهده شد که هر دو تیم در کسب 

ر داشتند که های آزاد، در غیاب تماشاگر، عملکرد بهتری نسبت به شرایط حضور تماشاگامتیاز کل و درصد پرتاب

در پژوهش خود بر ( 2114)  بوتکی(. 2116،  مور و برایلینکسی)نتایج این پژوهش نیز با یافتۀ حاضر همسوست 

آزمودنی خواست که تکلیف حرکتی را در  31، از 3تأثیر تماشاگر در یادگیری مهارت مداوم پیروی سنج چرخان

یج نشان داد که بعد از مرحلۀ اکتساب و یادگیری مهارت، نتا. انجام دهند( تماشاگر و کنترل)دو شرایط یادگیری 

بنا (. 21)های پژوهش حاضر همخوانی ندارد های دو گروه مشاهده نشد که با یافتهاختالفی در عملکرد آزمودنی

مانند ای از تالش بدنی است، در فعالیت ورشی مداومی که نیازمند درجه( 2181) 4بر ادعای ادواردز و آرچامبولت

یدن و شنا کردن، فشار افزایش یافتۀ ناشی از حضور تماشاگران یا دیگر منابع موجود، سبب بهبود مانند دو

 عملکرد

شواهدی دال بر مطالب مذکور از تحقیقات مختلف قابل استنباط است که از جمله افزایش سرعت . شود می

عملکرد شناگران در شرایط  و( 2182) 5دوندگان در نتیجۀ تماشای عملکرد آنان حاصل گزارش تحقیقی استراب

تنهایی و مقایسۀ آن با شرایط مسابقه با حضور افراد دیگر است که نشان می دهد آزمودنی ها در حضور دیگران 

های عالوه این یافته با نتایج پژوهشبه. که این نتایج با یافتۀ حاضر مغایر است (62،66)سریع تر شنا کردند 

                                                           
1  - Moore and Bryliksy 

2  - Butki 
3  - Pursuit rotator 

4  - Edwards and Archambault 
5  - Strube 
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، بری و (2113)  ، کورنو و کارون(2112) 3، اسکانالن و همکاران(3113)  ، کیم و همکاران(2113)  انشل

کند، همخوانی دارند حضور تماشاگران عملکرد را تسهیل میکه بیان می( 2135)  و زاجونک( 3111)  ویدمور

  های انجام گرفته در زمینۀ موسیقی، یانگاز طرفی دیگر، در زمینۀ پژوهش(. 63، 38، 33، 26، 1، 3)ندارد 

میانگین سنی )کنندۀ زن و مرد جوان شرکت 61تأثیر موسیقی را بر زمان اجرای یک تکلیف پازل در ( 3116)

کردند، نسبت به گروه کنترل نتیجه این بود که عملکرد گروهی که به موسیقی گوش می. بررسی کرد( سال 32

  تا حدودی با یافتۀ پژوهش گیستر و لیسیافتۀ حاضر . که این یافته نیز مغایر یافتۀ حاضر است( 65)بهتر بود 

های مختلف موسیقی را بر پرتاب پنالتی بسکتبال آنها در پژوهش خود، تفاوت ریتم. استقابل توجیه ( 3112)

(. 25)داری را در عملکرد غیرورزشکاران در مهارت مذکور مشاهده نکردند گونه تأثیر معنیآزمایش کرده و هیچ

براساس این نظریه چگونگی اثرگذاری . توضیح داد  ه را با استفاده از نظریۀ معکوستوان این یافتالبته می

بخش تفسیر شود، اگر انگیختگی لذت. شودانگیختگی بر اجرا بسته به تفسیر فرد از سطوح انگیختگی متفاوت می

براین ممکن است بنا(. 2115کر، )شود اجرا تسهیل و چنانچه انگیختگی نامطلوب تفسیر شود، اجرا تضعیف می

های انگیزشی نامطلوب بوده و حضور تماشاگر یا گوش های گروه تماشاگر و موسیقی از این مؤلفهتفسیر آزمودنی

تر این دو دادن به موسیقی در حین اجرای تکلیف برای آنان ناخوشایند تفسیر شده و در نهایت به عملکرد ضعیف

یج حاصل از این یافته از اغلب رویکردهایی که در زمینۀ تئوری نتا. گروه نسبت به گروه کنترل منجر شده است

و مدل حلقۀ بازخوردی ( 2183)توان به فرضیۀ اضافه بار بارون کند که از آن جمله میتوجه دارند، حمایت می

ها افزایش بار شناختی و عدم توجه و تمرکز بر عملکرد براساس این فرضیه. اشاره کرد( 2182)کارور و شایر 

منظور کاهش اختالف عملکرد خویش در تماشاگران موجب افت عملکرد وجوی یک استاندارد بهویش یا جستخ

که ساندرز و    تضاد –همچنین براساس فرضیۀ اغتشاش . شودها در اجرای تکالیف پیچیده میآزمودنی

                                                           
1 - Anshel 

2 - Kim & et al 
3 - Scanian & et al 

4 - Courneya and Carron 

5 - Bray and Widmeyer 

6 - Zajonc 
7 - Yang 

8 - Gester and Leith 

9 - Revers, Kurr 

10 - Distraction – conflict hypothesis 
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تواند به مدت ور دیگران نمیاند، اجراکننده با حضاستنباط کرده( 2114)  های میومناز یافته( 2158)  همکاران

فرض ( 2158)ساندرز و همکاران . طور کامل توجه و تمرکز کندمدت طوالنی بر تکلیف در حال اجرای خویش به

سازی و در نتیجه انتقال توجه و تمرکز از بر تخریب عملکرد، موجب افزایش فعالکردند که حضور دیگران عالوه

در نتیجه، ساندرز همانند زاجونگ پذیرفت که اجرای تکالیف . ودشتکلیف به تماشاگران در برخی مواقع می

کنیم، عملکرد ای را اجرا میکه وقتی تکلیف سادهدرحالی. پیچیده اغلب با حضور دیگران تخریب خواهد شد

از آنجا که تکلیف (. 63)یافته بستگی دارد ممکن است بهبود یابد یا تخریب شود که به میزان اثر سائق افزایش

-ریبل بسکتبال از بین موانع نیازمند فاکتورهای سرعت، چابکی، دقت و مهارت کافی در فرد مجری است، مید

های مذکور در مورد این یافته صادق بنابراین تمام فرضیه. بندی کردتوان این تکلیف را جزء تکالیف پیچیده طبقه

 .ستا

ها در یادگیری مهارت مذکور در آزمون گروهداری بین دارد که تفاوت معنییافتۀ دیگر پژوهش بیان می

این تفاوت بین گروه کنترل و گروه تماشاگر به نفع گروه تماشاگر در آزمون یادداری . یادداری و انتقال وجود دارد

بنابراین حضور تماشاگر باعث . دار بودو بین گروه کنترل و دو گروه موسیقی و تماشاگر در آزمون انتقال معنی

تمرینی تر در گروه تماشاگر و عملکرد بهتر این گروه در آزمون یادداری و بعد از دو هفته بیثباتیادگیری با

باقورست و (. 36)کند حمایت می( 2131)این یافته از تحقیق مارتنز . نسبت به دو گروه دیگر شده است

ها وتحلیل دادهتجزیه. کردند در تحقیق خود تأثیر تماشاگر و فواید مسابقات خانگی را بررسی( 3118) 3همکاران

گرفت، نسبت به مسابقات خارج از خانه و نشان داد امتیازهای مسابقاتی که در خانه و با حضور تماشاگر انجام می

که این یافته ( 5)طور معناداری بیشتر بود و تیم عملکرد بهتری در مسابقات خانگی داشت در حضور تماشاگر به

اند و مسابقه خود خوبی فراگرفتههمخوانی دارد، زیرا در مسابقات افراد مهارت را بهنیز با یافتۀ پژوهش حاضر 

و کورنیا و ( 3115)های کارون و همکاران شود که این نتیجه با نتایج پژوهشنوعی یادداری و انتقال محسوب می

عۀ آثار تماشاگران بر با مطال( 2115)از طرفی گویدو و همکاران  (.26، 23)همخوانی دارد ( 2113)همکاران 

گیرد که ها تحت تأثیر تماشاگران قرار نمیاجرای شوت پنالتی فوتبال به این نتیجه رسیدند که یادگیری آزمودنی

                                                           
1 -  Sanders et al 

2  - Meumann 

3  - Baghurst 
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در مطالعۀ خود در زمینۀ بررسی تأثیر تماشاگر در ( 2114)بوتکی (. 28)های پژوهش حاضر مغایر است با یافته

ان بعد از مرحلۀ اکتساب و یادگیری مهارت، اختالفی در عملکرد سنج چرخیادگیری مهارت مداوم پیروی

 (.21)های دو گروه مشاهده نکرد که این یافته با یافتۀ حاضر همخوانی ندارد آزمودنی

 که افزایش انگیختگی را موجب قوی شدن فرایندهای تحکیم حافظه ( 2118)این برتری با ادعای سیج 

ریافت که تشویق و انگیزش به این لحاظ که موجب پیدایش سطوح بیشتری سیج د. پذیر استدانست، توجیهمی

ها که در قسمت یافتهگونههمان. کنندتری در اجرا و یادگیری ایفا میشوند، نقش پررنگاز انگیختگی در فرد می

تر و ات، رشد فزایندۀ باثب(گروه تماشاگر و موسیقی)کننده در شرایط انگیزشی های تمرینآمده است، گروه

 توضیح شاید بتوان این یافته را با ادعای سیج . نشان دادندپذیری بیشتری در مراحل یادداری و انتقال انطباق

  (.5) داد

های انگیزشی متفاوت، در آخرین یافتۀ پژوهش حاضر حاکی از آن است که هر سه گروه تمرینی در محیط

داری اکتساب و طور معنیآزمون و یادداری بهسآزمون، اکتساب، پکل دورۀ پژوهشی شامل مراحل پیش

های دار آماری بین گروهها تفاوت معنیهمچنین باتوجه به تفاضل امتیازها بین گروه. اندیادگیری تکلیف داشته

یافتۀ . کننده در شرایط مختلف انگیزشی به لحاظ یادگیری تکلیف مداوم دریبل بسکتبال وجود نداردتمرین

کنندگی انگیختگی القایی آنها اثر تسهیل. همخوانی دارد( 2182)و پمبرتون ( 2183)های کوکس حاضر با یافته

نشان دادند که حاالت ( 2156)، سیج و بنت (2151)مارتینوک و وینگر (. 23، 5)بر یادگیری حرکتی را نیافتند 

های پژوهش حاضر با یافته هااین یافته. یافتۀ انگیختگی برای یادگیری در حیطۀ حرکتی ضروری استافزایش

که پی بردند یادگیری وظایف گوناگون، فقط ( 2166)و فرمین ( 2135)های بیلز یافتۀ حاضر با یافته. مغایر است

کند که طی عملکرد تنش در عضالت بدن القا و حالت انگیختگی ایجاد شود، همخوانی ندارد وقتی پیشرفت می

بینی نتایج آزمون را با افزایش انگیختگی گزارش دادند که ن امتیاز پیشبهتر شد( 3115)و همکاران   شپرد(. 5)

از تئوری ( 2181)  این یافته با مدل ظرفیت منستد و سمین(. 31)های پژوهش حاضر همخوانی ندارد با یافته

قیقی از بندی دجای جداسازی و تمیز تکالیف ساده و پیچیده، تقیسمآنان به. پردازش اطالعات قابل توجیه است

                                                           
1-  Shepperd 

2- Manstead and Semin 



 ...بر اجرا و يادگيری يک مهارت مداوم ( با ارائۀ مؤلفه های انگيزشی تماشاگر و موسيقی)انگيختگی تاثير 

 

93 

شده در مقابل تکالیفی که نیازمند پردازش خودکار اطالعات هستند، تکالیف که نیازمند اطالعات شناختی کنترل

یابد که این پدیده شود، عملکرد بهبود میکه تکالیف خودکار در حضور دیگران پردازش میهنگامی. انجام دادند

حضور دیگران، پردازش تکالیف خودکار، میل به افت اجرا  بنابراین بدون. بینی شدنی استدر نظریۀ ظرفیت پیش

شود، مدت نمیحضور دیگران، موجب تمرکز بر نمایش خود و محدودیت ظرفیت در حافظۀ کوتاه. خواهد داشت

از آنجا که در مرحلۀ انتقال فرض بر این است که مهارت، یاد گرفته شده و  (.23)یابد در نتیجه عملکرد بهبود می

 .ۀ خودکاری نزدیک است، پس با این مدل مطابقت داردبه مرحل
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 گيری نهايینتيجه

در ابتدای ( موسیقی یا تماشاگر)های انگیزشی های تحقیق حاضر، ارائۀ هریک از مؤلفهبراساس یافته

ا یادگیری و در مرحلۀ اکتساب یک مهارت مداوم مانند دریبل بسکتبال آثار مثبتی بر اجرا و یادگیری ندارد، ام

های نتایج به سود گروه( منظور سنجش یادگیریبه)تمرینی و سنجش اجرا در آزمون یادداری و انتقال بعد از بی

داری در عملکرد هر دو آزمون های موسیقی و تماشاگر، برتری معنیکه گروهنحویانگیزشی تغییر یافت، به

نرخ بیشتر یادگیری، تمرین در محیط انگیزشی با  منظور افزایشدر پایان نیز به. یادداری و انتقال نشان دادند

 .شودوجود تماشاگر با قوت بیشتری توصیه می
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