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  چكيده
. گزيني بر يادگيري مهارت سرويس واليبال در دانشجويان دختر مبتدي استهدف از پژوهش حاضر بررسي ميزان تأثير هدف

نفره ه آزمون در دو گروه دهاي پيشس نمرهدانشجوي دختر غير رشتة تربيت بدني بودند كه براسا 20نمونة آماري پژوهش 
. اي در رشتة واليبال نداشتند، انتخاب شدندصورت در دسترس و از بين افرادي كه هيچ سابقهها بهآزمودني. سازي شدندهمسان

گروه در هر دو . گزيني، به تمرين سرويس واليبال پرداختندگزيني كامل و گروه دوم در محيط بدون هدفگروه اول در هدف
هاي آزمون قبل از شروع دوره، آزمونپيش. كوشش انجام دادند 20جلسه و هر جلسه  11شده تكليف را به مدت هاي تعريفمحيط

روز پس  10ساعت پس از آخرين جلسة تمرين و آزمون يادداري درنگيده  24درنگ اكتساب در تمام جلسات تمرين، يادداري بي
ها از و براي تحليل داده) 1976(براي آزمون مهارت مالك، از آزمون سرويس واليبال ايفر . شدرا درنگ اجاز آزمون يادداري بي

داري را بين دو گروه مورد بررسي به نتايج تفاوت معني .هاي تكراري و آزمون تي مستقل استفاده شدروش تحليل واريانس اندازه
داري بين دو گروه مشاهده درنگ و درنگيده تفاوت معنييادداري بيهاي لحاظ اكتساب تكليف مالك نشان نداد، ولي در آزمون

گزيني براي اكتساب و يادگيري تكليف بسيار گزيني نسبت به شرايط عدم هدفدر نهايت نتايج نشان داد كه شرايط هدف. شد
  .سودمندتر است

  
  هاي كليديژهوا

  .نشجويان مبتديگزيني، بازخورد، تكليف ادراك حركتي، سرويس واليبال، داهدف
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  مقدمه
هاي مختلف شغلي، صنعتي، تحصيلي و ورزشي مورد توجه محققان زيادي افزايش سطح عملكرد در فعاليت

ها نيز مالحظات مختلفي از طرف ديگر، براي افزايش ميزان عملكرد و يادگيري مهارت). 8، 3(قرار گرفته است 
گزيني ابزاري انگيزشي است كه از طريق هدف). 7(ي است گزينپيش از آموزش وجود دارد كه يكي از آنها هدف

ريزي شود فرد بيشتر تالش كند و با درك برخي نتايج مطلوب و برنامهشناختي، موجب مي –تأثيرات انگيزشي 
  ).7، 3(اي از اعمال به آن نتايج دست يابد مجموعه

- عبارت ديگر، هدفبه. كندآنها تالش مي گزيني، اهدافي را تعيين و براي تحققفرد با استفاده از روش هدف

). 5(ريزي براي رسيدن به آن نتايج است بيني نتايج مثبت يك عمل يا يك سلسله اعمال و برنامهگزيني پيش
روش منظم تدوين اهداف و كوشش براي رسيدن به «: كندگزيني را اين چنين تعريف ميهدف) 1991(مارتنز 

-عبارت ديگر، هدفبه). 9(» عة اعتماد به نفس و كسب لياقت بيشتر، مؤثر استاين اهداف كه در پيشرفت و توس

ريزي يك رشته اعمال براي رسيدن به آن هدف يا گزيني عبارت است از درك برخي نتايج مطلوب و برنامه
اي دهندة اميدهرسيدن به اهداف نشان). 5(تعيين آمالي كه فرد از طريق تالش منظم به آن دست خواهد يافت 

پژوهشگران ). 12(اند كوچك براي ورزشكاران است كه بدانند راهشان را به سمت موفقيت درست انتخاب كرده
در تحقيق روي ) 1978(نلسون . شودگزيني به بهبود اجراي ورزشي در ورزشكاران منجر مينشان دادند كه هدف

تر از گروه بدون هدف عمل كرده است گزيني در استقامت عضالني بهمرد دانشجو نتيجه گرفت گروه هدف 100
دختر را  135پسر و  114آنان . ، طي دو آزمايش به نتايج مشابهي دست يافتند)1991( وينبرگ و همكاران ). 1(

داري بين گروه اهداف آسان، دشوار، متوسط نتايج نشان داد، تفاوت معني. در تكليف دراز و نشست بررسي كردند
در تحقيق ) 1995( 1لرنر و الك. ، در تكليف دراز و نشست وجود ندارد"را بكنيدحداكثر تالش خود "و گروه 

داري طور معنيكننده در تكليف دراز و نشست، نتيجه گرفتند كه تأثير اهداف متوسط و دشوار بهشركت 60روي 
  ).6(است » اهداف آسان«و گروه » حداكثر تالش خود را بكن«بيشتر از اهداف عام 

                                                            
1 - Lerner & Lock 
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گزيني قرار دادند و مشاهده كردند بازيكن تنيس دانشگاهي را مورد پژوهش هدف 5، )1998( 1گالون و وارد
طور غيرمستقيم بر نتيجه تأثير داشته است، به اين صورت كه كميت رفتارهاي نامناسب را طي گزيني بههدف

نده در كالس اسكوتر كنبزرگسال شركت 40) 1999(  2فيلباي و همكاران). 4(دوران مداخله، كاهش داده است 
در مقايسه با ) اي، فرايندي و اجرايينتيجه(گزيني نتايج نشان داد كه راهكارهاي چندگانة هدف. را بررسي كردند
گزيني و تأثير آن بر در پژوهشي ديگر، هدف) 2002( 3آنسي). 15(ترند هدفي بسيار اثربخشراهكارهاي تك

انجام براي گزيني تمايل بيشتري گروه هدف. ليف جديد بررسي كردعملكرد ورزشكاران ايتاليايي را در يك تك
  ).10(تكليف داشت 

طي تحقيقي ثابت كرد كه اگر اهداف دور از دسترس و بلندمدت باشند، از آنجا كه ورزشكار ) 2007( 4مكان
روي رفتارهاي  گزينيهدف). 20(داند بيند، دستيابي به هدف را غيرممكن ميمدت نميپيشرفت خود را در كوتاه

گزيني به دو صورت در فصل مسابقات داده شد و نتايج هدف. كار تأثير گذاشتمرد راگبي 5عملكردي انتخابي 
در پژوهشي، تأثير چهار نوع ) 1383(غالمي ). 24(گزيني در تسهيل تكاليف است حاكي از تأثير مثبت هدف

را بر زمان واكنش ) كنترل(گروه بدون هدف  گزيني شامل گروه هدف شخصي، هدف آسان، هدف دشوار وهدف
ها آزمون هريك از گروهآزمون و پسهاي پيشنتايج نشان داد بين ميانگين نمره. بررسي كرد) CRT(انتخابي 

ها نشان داد كه بين ميانگين گروه هدف شخصي و آزمون گروهميانگين پس مقايسة . اختالف معناداري وجود دارد
بين گروه . اما اين اختالف در مورد گروه آسان مشاهده نشد. ل اختالف معناداري وجود دارددشوار با گروه كنتر

دشوار اختالف معناداري هدف شخصي و هدف هدف آسان و هدف دشوار نيز اختالف معنادار بود، اما بين گروه 
گزيني دشوار ان هدفگزيني موجب بهبود زمان واكنش انتخابي شد و در اين مينتيجه آنكه، هدف. مشاهده نشد

  ).19( ها مؤثر بود بيش از ديگر روش

توان به متوليان اصلي ورزش در كشور ، ميهاي ورزشي گزيني بر يادگيري مهارتبا مشخص شدن اثر هدف
تواند پژوهش حاضر مي. گزيني استفاده كنند يا خيراز روش هدفها  پيشنهاد داد كه براي بهبود يادگيري مهارت

ها در سنين مختلف و در هر دو جنس گزيني در انواع مهارتگران را به گسترش ابعاد مختلف هدفديگر پژوهش
                                                            
1 - Galvan & Ward  
2 - Filby & et al 
3 - Annesi  
4 - Mc Cann  
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توان به افزايش خودكفايي در تكليف و اعتماد به نفس، افزايش انگيزه و گزيني مياز تأثيرات هدف. تشويق كند
فتارهاي نامناسب طي تمرين به تر، كاهش ربينانهايجاد لذت بيشتر در ادامة كار، ايجاد محيط رقابتي خوش

هاي سني حتي كهنساالن گروه  تغييرات شناختي و فيزيولوژيكي، پيشرفت ماهرانة تكليف و كاربرد براي كلية
  .اشاره كرد

دهد، اين موضوع بيشتر روي افراد ماهر انجام گرفته و كمتر به افراد مبتدي آنچه تحقيقات قبلي نشان مي
گزيني را هدف كه  با مطالعه و مرور پيشينة پژوهشي. دهند توجه شده استتشكيل مي كه قشر بزرگي از افراد را

گزيني از نوع عملكردي در يابيم كه هدفاند، درميعنوان متغير مستقل در مالحظات مورد استفاده قرار داده به
ليبال و روي دختران ويژه اينكه در رشتة ورزشي وابه. تكاليف حركتي و ورزشي بسيار كمتر بررسي شده است

شود هايي كه مطرح ميپرسش. ي را بسنجد، انجام نگرفته استدگزيني از نوع عملكراي كه نقش هدفمطالعه
گزيني عملكردي چيست؟ در هاي واليبال مانند سرويس، نقش هدفاين است كه در آموزش برخي از تكنيك

ارت سرويس واليبال در سنين دانشگاهي و براي افراد گزيني را براي يادگيري مهتوان اين نوع هدفضمن آيا مي
گزيني در يادگيري مهارت سرويس واليبال چقدر است؟ به همين مبتدي استفاده كرد؟ ميزان اثرگذاري هدف

اي در يادگيري يكي عنوان يك متغير مداخلهگزيني از نوع عملكردي بهمنظور الزم است در پژوهش حاضر هدف
  .آزمايش شود) مهارت سرويس(ال هاي واليباز مهارت

  

  روش تحقيق

هاي اكتساب در هر جلسه تمريني، يادداري فوري و آزمون، آزمونتجربي با طرح پيشروش تحقيق نيمه
  .گيري استگزيني و عدم هدفتأخيري در دو نوع محيط داراي هدف

  هاآزمودني

، راست دست و سالم بودند و در انجام دانشجوي دختر غير رشتة تربيت بدني 20هاي اين تحقيق آزمودني
-با اخذ رضايت(صورت داوطلبانه هاي مهارتي واليبال هيچ مشكلي نداشتند و بهويژه فعاليتتمرينات ورزشي به

اي در ها از بين افرادي ك هيچ سابقهآزمودني. نفره جاي گرفتند 10و در دسترس، در دو گروه ) كتبي  نامة
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هاي گروه هدف سن، وزن و قد آزمودنيو انحراف استاندارد ميانگين . انتخاب شدندزمينة واليبال نداشتند، 
و انحراف ميانگين . متر بودسانتي 9/161 ± 71/7كيلوگرم و  7/59 ± 27/9سال،  6/20 ± 69/0ترتيب بهگزيني 

  5/60 ± 87/9، سال22/20 ± 13/1ترتيب گزيني نيز بههاي گروه بدون هدفسن، وزن و قد آزمودنياستاندارد 
  .متر بودسانتي 4/163 ± 77/5كيلوگرم و 

  ابزار گردآوري اطالعات

  ):1969( 1آزمون مهارت سرويس واليبال ايفر

دختر و (اين آزمون براي هر دو جنس . گيري مهارت و دقت در سرويس واليبال استهدف اين آزمون اندازه
در زمان . گذاري شده استون، توپ واليبال و زمين نشانهلوازم مورد نياز براي اجراي آزم. قابل اجراست) پسر

آيد، هايي كه در هر نقطه فرود ميبار اجراي سرويس و براساس توپ 10اجراي آزمون، فرد از محل سرويس با 
حداكثر امتياز حاصل از مجموع . آيداي است كه در آن فرود ميامتياز هر توپ برابر منطقه. كندامتياز كسب مي

توپ مورد استفاده از نوع چرمي مورد ). 16(است و توپي كه از تور عبور نكند، امتياز ندارد  40ر سرويس، با 10
 9(المللي واليبال المللي واليبال و فاصلة منطقة سرويس تا تور فاصلة استاندارد مسابقات بينتأييد فدراسيون بين

  ).10، 14(شته نيز استفاده شده است از اين آزمون و روش امتيازدهي در تحقيقات گذ. بود) متر

  روش اجرا

صورت كالمي و ديداري با چگونگي اجراي تكليف آشنا كنندگان بهبعد از طراحي دستورالعمل آزمون، شركت
هر دو . گزيني در نظر گرفته شدگزيني و گروه داراي هدفدو نوع شرايط تمريني شامل گروه بدن هدف. شدند

گزيني، برنامه طوري طراحي شد كه عملكرد رو به بهبود براي هدف. كردندافت ميگروه بازخورد يكساني دري
به گفتة وينبرگ . بود) 2002(شده در اين طرح، اصول پيشنهادي وينبرگ گزيني استفادهاصول هدف. باشد

ليبال سه مربي وا. يافتني و در محدودة زماني مشخص باشند، اهداف بايد خاص، واقعي، رقابتي، دست)2002(
هر دو گروه تشكيل . گزيني را صحه گذاشتند و تصديق كردندمتخصص در اين رشته درستي شرايط برنامة هدف

  :گزيني به شرح زير تعيين شدو اهداف افراد در گروه هدف

                                                            
1 - AAHPER Volleyball Serving test 
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هدف اصلي بهبود ميانگين ): آمده در آخر دورة تجربيدستاهداف احتمالي به(هدف اصلي يا بلندمدت . 1
امتياز در  30الي  25به حدود ) آزمونميانگين امتياز گروه در پيش( زامتيا 10كنندگان از حدود تامتياز شرك

  آخر دورة تمريني بود؛

مدت آمده در يك يا دو جلسه اهداف بلندمدت به اهداف كوتاهدستاهداف احتمالي به(مدت اهداف كوتاه. 2
آمده در دستدگان خواسته شد تا سعي كنند امتياز بهكننبه اين صورت كه در جلسة دوم از شركت. شكسته شد

امتياز بهبود  3يا  2بايست امتياز جلسة دوم را در جلسة سوم مي. امتياز ارتقا دهند 3يا  2آزمون را به اندازة پيش
  ؛3الي  2دادند و به همين ترتيب تا جلسة آخر، امتياز هر جلسه عبارت بود از امتياز جلسة قبلي به اضافة مي

  محدودة زماني براي كامل شدن اهداف در نظر گرفته شد؛. 3

-كنندهبراي مثال براي شركت. سعي شد اهداف هر فرد بر پاية سطح عملكرد خود افراد هم قرار داده شود. 4

اي كه رشد و پيشرفت خوبي نداشت، كنندهتر و براي شركتاي كه رشد و پيشرفت بهتري داشت، اهداف مشكل
  .شدتر در نظر گرفته مياهداف آسان

دقيقه تمرين، دو  40هر جلسه آموزش شامل . آمده توسط دو گروه در هر جلسه ثبت شددستامتيازهاي به
 20دقيقه براي  30دقيقه تمرينات كششي،  5: شدبه شرح زير اجرا مي) جلسه 11(هفته  6بار در هفته به مدت 

  .دقيقه براي سرد كردن 5و ) ر براي ثبت آزمونبا 10بار براي تمرين و  10(بار تمرين پرتاب 

دستورالعمل ابتدايي، و كنندگان بعد از تمرين شركت. جلسات تمريني در سالن ورزشي همسان برگزار شد
ساعت بعد از  24درنگ، تمريني، آزمون يادداري بي  جلسة 11هاي اكتساب، در طول آزمون. آزمون دادندپيش

محيط انگيزشي جلسات . تمريني اجرا شدروز بعد از بي 10يادداري درنگيده،  آخرين جلسة تمرين و آزمون
و در ) رقابتي(درنگ و يادداري درنگيده براي هر دو گروه يكسان آزمون، يادداري بيآزمون در مراحل پيش

  .وابسته به محيط تمرين براي هر دو گروه بود) جلسه 11(جلسات اكتساب 
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  تحليل آماري
هاي تكراري، آزمون تي مستقل و تي شده در اين تحقيق تحليل واريانس براي اندازهاستفاده آناليز آماري

انحراف استاندارد بيان  ±ها با ميانگين داده. انجام گرفت 5/11نسخة  SPSSافزار وابسته بود كه با استفاده از نرم
  .در نظر گرفته شد 05/0شده و سطح معناداري نيز 

  

  تحقيقهاي يافتهنتايج و 

آزمون، كننده در مراحل پيشميانگين امتيازهاي تكليف سرويس سادة واليبال را در دو گروه تمرين 1شكل 
  .دهدآزمون و آزمون يادداري نشان مياكتساب و پس

 

 

 
-گزيني در مرحلة پيشگزيني و بدون هدفمقايسة ميانگين اجراي مهارت سرويس سادة واليبال در گروه هدف – 1شكل 

  درنگ و يادداري درنگيدهآزمون، جلسات اكتساب، يادداري بي
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گزيني در مرحلة گزيني و بدون هدفميانگين اجراي مهارت سرويس سادة واليبال در گروه هدف 1جدول 
  .آزمون مقايسه شده استپيش

 
 آزمونگزيني در مرحلة پيشفگزيني و بدون هدمقايسة ميانگين اجراي مهارت سرويس سادة واليبال در گروه هدف – 1جدول 

  مستقلt آزمون   بدون  هدف   هدف گزيني

  معني داري tمقدار  df  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين

20/8  11/3 60/7  20/3  18  42/ 875/  

  

در توان تفاوت بنابراين مي. توان نتيجه گرفت كه دو گروه از نظر اجرا مشابه بودندمي 1باتوجه به جدول 
درنگ و يادداري درنگيده را ناشي از نوع اجراي تكليف سرويس سادة واليبال در مراحل اكتساب، يادداري بي

  .گزيني دانستگزيني يا نبود هدفمحيط تمرين از نظر هدف

هاي مكرر بين تفاضل امتيازها در تكليف پرتاب سرويس گيريخالصة نتايج تحليل واريانس با اندازه 2جدول 
  .دهدهاي مورد بررسي را نشان مياليبال در مرحلة اكتساب براي گروهسادة و

 
هاي مكرر بين تفاضل امتيازات در تكليف پرتاب سرويس سادة واليبال گيرينتايج تحليل واريانس با اندازه خالصة – 2جدول 

 )گزينيگزيني و بدون هدفهدف(هاي مورد بررسي در مرحلة اكتساب براي گروه

  هارات شاخصمنبع تغيي
مجموع 
  مجذورات

  F P  ميانگين مجذورات  درجه آزادي

  
درون 
  آزمودني

  /016  26/2  49/31  10  93/314  )تمرين(عامل

  286/0  21/1  87/16  10  73/168  آزمون*گروه 

      91/13  180  41/2505  خطا

بين 
  آزمودني

  437/0  /63  91/114  1  91/114  گروه

      09/182  18  68/3277  خطا
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دهد كه اثر گروه و اثر متقابل گروه گرفته نشان ميشود، تحليل انجاممشاهده مي 2كه در جدول  طورهمان
گزيني كننده در محيط هدفهاي تمريندر جلسات تمريني معنادار نيست و در نتيجه تفاوت معناداري بين گروه

در مرحلة . تمريني معنادار است كه اثر جلساتدرحالي. گزيني به لحاظ اكتساب مهارت وجود نداردو بدون هدف
  .دهدگروهي معناداري را نشان ميهاي تكراري اختالف دروناكتساب، آزمون تحليل واريانس با اندازه

گزيني در گزيني و بدون هدفميانگين اجراي مهارت سرويس سادة واليبال در گروه هدف 3در جدول 
  .شده استدرنگ و يادداري درنگيده مقايسه مراحل يادداري بي

  

گزيني در مراحل يادداري گزيني و بدون هدفميانگين اجراي مهارت سرويس سادة واليبال در گروه هدف مقايسة – 3جدول 
  درنگ و يادداري درنگيدهبي

  آزمون ها

  مستقل tآزمون   بدون هدف  هدف گزيني

  داري معني tمقدار  درجة آزادي  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين

  046/0  16/2  18  86/3  60/9  57/4  7/13  يادداري بي درنگ

  014/0  76/2  18  96/3  20/9  14/6  60/15  يادداري درنگيده

  

درنگ تفاوت ، بين ميانگين امتيازها در دو گروه در آزمون يادداري بي3با توجه به اطالعات در جدول 
گزيني مهارت سرويس سادة واليبال در گروه هدفبنابراين فرض برتري ميانگين امتيازهاي . معناداري وجود دارد

درنگ در مرحلة يادداري بي. شوددرنگ پذيرفته ميگزيني در مرحلة يادداري بينسبت به گروه بدون هدف
  .دهدآزمون تي مستقل اختالف معناداري را بين دو گروه نشان مي

آزمون يادداري درنگيده تفاوت معناداري  ، بين ميانگين امتيازها در دو گروه در3باتوجه به اطالعات جدول 
گزيني نسبت به بنابراين فرض برتري ميانگين امتيازهاي مهارت سرويس سادة واليبال در گروه هدف. وجود دارد

در مرحلة يادداري درنگيده آزمون تي . شودگزيني در مرحلة يادداري درنگيده پذيرفته ميگروه بدون هدف
  . دهدبين دو گروه نشان مي مستقل اختالف معناداري را

  :توان به نتايج زير رسيدبراساس مطالب باال، مي
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كرده در شرايط كنندگان دو گروه تمريناجراي مهارت سرويس واليبال در مرحلة اكتساب توسط شركت
دهد كه هر دو گروه در تكليف مورد نظر پيشرفت كردند و امتيازات گزيني نشان ميگزيني و بدون هدفهدف

طور معناداري بر اكتساب مهارت مالك كنندگان با ادامة تمرين بهتر شد و تمرين در هر دو محيط بهشركت
  .كنندگان دو گروه اختالف معنادار آماري مشاهده نشددر اين مرحله، بين شركت. تأثيرگذار بود

كنندگان گروه ساعت پس از آخرين جلسة اكتساب برگزار شد، شركت 24درنگ كه در آزمون يادداري بي
در آزمون . گزيني اجرا كردندصورت معناداري بهتر از گروه بدون هدفگزيني، مهارت سرويس واليبال را بههدف

دست آمد و در اين درنگ بهدداري بيروز بعد برگزار شد، نتايجي همانند آزمون يا 10يادداري درنگيده نيز كه 
كنندگان گروه طور معناداري بهتر از شركتگزيني، مهارت مالك را بهكنندگان گروه هدفمرحله نيز شركت

  .گزيني اجرا كردندبدون هدف

  

  گيريبحث و نتيجه

دهد ن نشان ميآزموهاي اجراي تكليف مالك در دو گروه در مرحلة پيشدار بين ميانگين ينبود اختالف معن
كه دو گروه از نظر اجرا، مشابه و سطح تبحر آنها در مهارت مالك يكسان بود در بيشتر تحقيقات تجربي كه از دو 

كنند تا ها را با هم مقايسه كنند، از اين روش استفاده ميشود و قصد دارند اين گروهگروه يا بيشتر استفاده مي
درنگ و يادداري س نتايج تحقيق حاضر در مراحل اكتساب، يادداري بيبراسا. ها از ابتدا مشابه باشندگروه

. هايي را ارائه دادتوان به تفاسير جالبي دربارة نحوة يادگيري اين تكليف مالك دست يافت و قضاوتدرنگيده، مي
 كنندگان دو گروه در مرحلة اكتساب مهارت سرويستوان به چگونگي پيشرفت شركتمي 1با توجه به شكل 

كنندگان يشتر عنوان شد، نتايج تحقيق نشان داد كه شركتپكه  گونه همان. تمرين پي برد  جلسة 11واليبال در 
در جلسات ابتدايي مرحلة . دو گروه مهارت سرويس سادة واليبال را در مرحلة اكتساب به يك اندازه ياد گرفتند

) 1926( ٢اسنودي ١موضوع با قانون تواني تمرين اين. اكتساب، پيشرت اجرا در هر دو گروه تقريباً سريع بود
با اين حال پس از اين پيشرفت . شودبراساس اين قانون، تمرين اوليه با پيشرفت زياد مشخص مي. همخوان است

                                                            
1  - Power law of practice 
2  - Snoddy 
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كنندگان هر دو گروه در اين پژوهش نيز شركت). 20(شود سريع، تمرين بيشتر موجب پيشرفتي با نرخ كمتر مي
دورة تمرين تقريباً سريع رشد كردند، اما پس از آن پيشرفت با سرعت و شتاب كمتري را در جلسات ابتدايي 

ويژه در امتياز اكتساب جلسات هفتم و هشتم شايد وجود اختالفات در اجرا در جلسات مختلف به. تجربه كردند
دو گروه به اكتساب هر . يتي نسبت داد يا حتي آن را تصادفي فرض كردعبين دو گروه را بتوان به عوامل موق

كنندگان هر دو گروه متحمل تغيير اند، يعني شركتاي آن آمده است، دست يافتهمورد نظري كه در تعريف واژه
-به). 26(در توانايي براي اجراي يك مهارت ادراكي حركتي در نتيجة تمرين و تجربه در مرحلة اكتساب شدند 

هارت كه مگيل به آنها اشاره كرده است، در منحني پيشرفت هاي عمومي اجرا هنگام يادگيري معالوه ويژگي
است كه به اجراي بهتر  ١يك ويژگي عمومي پيشرفت. شوداكتساب مهارت در هر دو گروه آزمودني مشاهده مي

هاي پژوهش حاضر در هر دو گروه مشاهده شد، يعني تمرين در تكليف با گذشت زمان اشاره دارد كه در آزمون
در ضمن . گزيني به مرور زمان موجب پيشرفت در اكتساب تكليف شدگزيني و بدون هدففهر دو محيط هد

عنوان آنچه با عنوان فالت يادگيري و نوسانات اجرا در طول اكتساب آزمون در متون يادگيري و كنترل حركتي به
يده شد و با آنها كنندگان پژوهش حاضر دشود نيز در شركتموازي با يادگيري تكليف حركتي ياد مي ءاجزا

  ).27، 26(همخوان است 

ون دكنندگان گروه بافت چشمگير در ميانگين اجراي تكليف در مراحل يادداري نسبت به اكتساب در شركت
كنندگان گروه گزيني و عدم افت در ميانگين اجراي تكليف در مراحل يادداري نسبت به اكتساب در شركتهدف
هاي برانگيختگي توجيه كرد، به اين صورت كه براساس آنچه در گروه مدل توان از ديدگاهگزيني را ميهدف
عقيده بر اين است ) 1908( 2وارونه برگرفته از يركيس و دادسون Uگزيني رخ داده است و براساس نظرية هدف

 اوج عملكرد در اين سطح است و با افزايش. كه براي هر تكليفي يك سطح بهينه براي انگيختگي وجود دارد
  ). 29(انگيختگي از اين سطح عملكرد افت خواهد كرد 

گزيني با رقابت حاصل از آزمون در هر شود از آنجا كه افراد در گروه هدفباتوجه به مطالب باال معلوم مي
گزيني چون افراد با آزمون مواجه جلسه آشنا بودند، انگيختگي بهينه و مطلوبي داشتند، ولي در گروه بدون هدف

در اين گروه در جلسات تمرين نتايج به افراد اعالم (ر جلسات تمريني خبري از رقابت و آزمون نبود شدند و د
                                                            
1  - Improvement 
2 - Yerkes & Dodson 
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، ممكن است برانگيختگي افراد از حد بهينه بيشتر بوده و براساس )شد و هدفي براي آنها تعيين نشده بودنمي
هاي اند نوعي ارتباط بين حالتدهپژوهشگران تالش كر. وارونه، عملكرد افراد كاهش پيدا كرده است Uنظرية 

انگيزشي و انگيختگي فرد با اجرا و يادگيري تكاليف ساده و پيچيده تبيين كنند يا به لزوم ايجاد سطح متوسط 
  ).23، 17، 13(اند انگيختگي براي اجرا و يادگيري مطلوب حركتي اشاره كرده

نيز تفسير  ١توان با نظرية فاجعهگزيني را ميدرنگ گروه بدون هدفافت چشمگير اجرا در آزمون يادداري بي
آنها ). 13(كنندة اين نظريه به بيان ارتباط بين انگيختگي و اجرا پرداختند ارائه) 1988( 2فازي و هاردي. كرد

شود، افزايش نهفته در انگيختگي باالتر از خاطرنشان كردند كه وقتي ورزشكار دچار اضطراب شناختي زيادي مي
وارونه در شرايط  Uآنها بيان كردند كه نظرية . تواند افت چشمگيري را در عملكرد به وجود آوردميسطح بهينه 

كه انگيختگي از سطح درست است اما وقتي اضطراب شناختي زياد باشد، درصورتيپايين اضطراب شناختي 
). 22(  فاجعه ناميدندشدت افت خواهدكرد كه آنان اين افت شديد عملكرد را بهينه تجاوز كند، عملكرد به

سبب شرايط جديد، اضطراب شناختي افراد افزايش و عملكرد گزيني بهبراساس اين نظريه در گروه بدون هدف
  .آنها افت كرد

كند هاي پژوهش حاضر در مراحل يادداري و اكتساب از ديدگاه فرضية ويژگي تمرين نيز كه بيان مييافته
ر روز مسابقه بايد تا حد امكان شرايط تمرين شبيه به شرايط مسابقه باشد، دست آوردن بهترين نتيجه دبراي به

گزيني را باتوجه به اين توان افت عملكرد در جلسات يادداري در گروه بدون هدفرو ميازاين. قابل تفسير است
ساب براي دو در اين زمينه بايد گفت كه محيط آزمون شرايط متفاوتي را در مرحلة اكت. فرضيه نيز توجيه كرد

كنندگان دو گروه در زمان آزمون در جلسات اكتساب، بنابراين شركت. گروه نسبت به محيط تمرين، خلق نكرد
  .به محيط انگيزشي آن عادت كرده بودند

كنندگان دو گروه در تكليف مورد نظر پيشرفت كردند و امتيازاتشان به مرور با ادامة تمرين بهتر شد و شركت
- در مرحلة يادداري بي. طور معناداري بر اكتساب مهارت مالك تأثيرگذار بوده استو محيط بهين در هر درتم

كنندگان هر دو گروه گفته شد كه اين جلسه، جلسة آزمون است و آنها بايد درنگ و يادداري درنگيده به شركت

                                                            
1  - Catastrophe 
2 - Fazey & Hardy 
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، حاكي از آن است كه 1كل نتايج نشان داده شده در ش. هاي خود در زدن سرويس را به نمايش بگذارندتوانايي
  درنگ و درنگيده نسبت به آخرين جلسة اكتساب، ميانگين اجراي تكليف در گروه در مرحلة يادداري بي

رسد علت اين عدم نظر ميبه. گزيني كاهش يافتگزيني كاهش را نشان نداد، اما ميانگين گروه بدون هدفهدف
طور، كاهش همين. آمده در جلسات تمريني استدستهگزيني عادت به جو انگيزشي بكاهش در گروه هدف

توان به نبود عادت به شرايط انگيزشي زمان آزمون و پيدايش گزيني را ميميانگين اجرا در گروه بدون هدف
  نظر به. اضطراب و استرس ناشي از آن در اين جلسه و جو رقابتي ايجادشده در بين افراد اين گروه نسبت داد

گزيني به محيط آزمون عادت كرده بودند و نسبت به جو رقابتي حاصل از نندگان گروه هدفكرسد شركتمي
وجود آمده، شرايط گزيني ديده نشد و رقابت بهآزمون، آمادگي بيشتر داشتند كه اين حالت در گروه بدون هدف

يگري از جمله موحدي و محققان د. تر كرد كه نتيجة آن در افت ميانگين نشان داده شدرا براي اين گروه سخت
  ).18(كنند نيز از اين فرضيه حمايت مي) 2007( همكاران

گزيني مرحلة كنندگان به شرايط بدون هدفكند، شركتبيني ميطوركه فرضية ويژگي تمرين پيشهمان
كه بين براساس اين نظريه درصورتي. اكتساب وابسته شده بودند كه با تغيير اين شرايط دچار افت در اجرا شدند

شده شرايط تمريني و آزمون يادداري اختالف وجود داشته باشد، به احتمال زياد دستيابي به اوج اجراي فراگرفته
. تر نشدگزيني افراد با شرايط رقابتي آشنا بودند، پس نتيجه ضعيفچون در شرايط هدف. غيرممكن خواهد بود

مون با جلسات تمريني موجب ايجاد استرس و اضطراب گزيني شرايط جديد و متفاوت آزولي در گروه بدون هدف
كندگان در محيط توان تفسير كرد؟ وقتي شركتاين نتايج را چگونه مي. در افراد شد و عملكرد آنها كاهش يافت

شوند و در گيرند، به اوج اجراي فراگرفته نزديك ميانگيزشي همسان با محيط انگيزشي دورة تمرين قرار مي
شايد بتوان گفت كه اجراي . گيرندمتفاوت از محيط انگيزشي دورة تمرين از اوج اجرا فاصله ميمحيط انگيزشي 

-اي كه فقط زماني اجرا به اوج اجراي آموختهگونهشود، بهبهينه با شرايط انگيزشي محيط دورة تمرين جفت مي

ه است، يعني نوعي عادت يا رسد كه در محيطي همسان با شرايط تمرين قرار گيرد كه با آن خو گرفتشده مي
  .پذيردهاي انگيزشي محيط تمرين صورت ميسازگاري بين اجراي بهينه و مؤلفه
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گزيني مؤثر است كه با گزيني نسبت به شرايط بدون هدفهاي پژوهش حاضر، شرايط هدفبراساس يافته
، )1999( 3فيلباي و همكاران، )1998( 2، گالون و وارد)1978( 1هاي بسياري از محققان از جمله نلسونيافته

همخواني و با نتايج برخي ) 2011( 6و بويس و همكاران) 2007( 5، الك و التام) 2006( 4استفان و همكاران
  .مغايرت دارد) 28، 11، 8براي نمونه (تحقيقات 

يك فرد با استفاده از تكن. شودگيري ميطور مستمر بهرهگزيني تكنيكي انگيزشي است كه از آن بههدف
- گزيني عبارت است از پيشعبارت ديگر، هدفبه. كندگزيني، اهدافي را تعيين و براي تحقق آنها تالش ميهدف

تمام رفتارهاي ). 5(ريزي براي رسيدن به آن نتايج - بيني نتايج مثبت يك عمل با يك سلسله اعمال و برنامه
انگيختگي ). 30(شود سمت هدفي هدايت ميگيرد و به پيچيدة انسان با سطح معيني از انگيختگي انجام مي

افزايش انگيختگي تا حد معيني موجب افزايش يادگيري و عملكرد . يافته استعنصري كليدي در رفتار انگيزش
اعتقاد بر اين است كه سطح مطلوب انگيزش احتماالً موجب قوي شدن فرايندهاي تحكيم حافظة . شودمي

انگيزش ما را به شركت در ورزش و . مهمي در فرايند اكتساب مهارت استانگيزش عامل ). 27(شود درازمدت مي
گزيني در ياديگري مهارت سرويس واليبال مؤثر و مثبت در پژوهش حاضر نقش هدف. كندادامة آن ترغيب مي
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