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  گيري پرتابي كودكان تأثير بازخورد هنجاري بر يادگيري مهارت هدف
  ساله 11تا  9 

  
  3ه ناهيد شتاب بوشهريسيد -   2 نيا پروانه شفيعي  -1*حميده جهانبخش

كارشناسي ارشد، گروه رفتار حركتي، دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد چمران دانشجوي .1
دانشيار، گروه رفتار حركتي، دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد چمران اهواز، .2اهواز، ايران، 

  دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد چمران اهواز، ايراناستاديار، گروه رفتار حركتي، . 3ايران، 
 
 

  چكيده
صورت  هعملكرد فرد در مقايسه با ديگر همساالن، ب مورد نوعي بازخورد است كه در آن اطالعاتي دربازخورد هنجاري 

  اري بر يادگيري مهارت تأثير بازخورد هنجتعيين  با هدف تحقيق،اين . شودارائه مي) مثبت يا منفي(غيرواقعي 
دست به روش  كودك راست 90به اين منظور . سالة شهر اهواز انجام گرفت 11تا  9گيري پرتابي كودكان هدف

آزمون به  هاي پيش عنوان نمونة آماري انتخاب شدند و براساس سن، قد، وزن، طول دست، طول بازو و نمره دردسترس به
كوششي  مرحلة اكتساب، شامل شش بلوك ده .بت، منفي و كنترل تقسيم شدندنفري بازخورد هنجاري مث 30سه گروه 

بر اين، در پايان هر  هاي مثبت و منفي عالوه در اين مرحله هر سه گروه بعد از هر كوشش بازخورد حقيقي و گروه. بود
خيري بعد از مرحلة اكتساب آزمون انتقال و يادداري به دو صورت بالفاصله و تأ. كردندبلوك بازخورد هنجاري دريافت مي

گيري مكرر، ها به روش تحليل واريانس يكراهه با اندازهها، دادهها و همگني واريانسبعد از بررسي داده .انجام گرفت
ها تفاوت معناداري در هر سه مرحله بين گروه). ≥ 05/0P(تحليل واريانس يكراهه و آزمون تعقيبي توكي تحليل شد 

دهد بازخورد هنجاري ها نشان مييافته). P=001/0(ازخورد هنجاري مثبت عملكرد بهتري داشت مشاهده شد و گروه ب
  .كننده در يادگيري حركتي دارد مثبت اثر تسهيل

  
 هاي كليديواژه

 .گيري، يادگيريبازخورد هنجاري، پرتابي، كودكان، مهارت هدف

                                                           
                              Email : hamidejahanbakhsh@yahoo.com   09167230171: تلفن: نويسنده مسئول  *
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  مقدمه
 ي، به اوج رساندن اجراي حركتي و بهينههدف غالب دانشمندان و پژوهشگران حيطة يادگيري حركت

 كشف همواره در پي حركتي يادگيري حيطة در زيادي رو محققان ازاين). 16(كردن يادگيري بوده است 

مهارت براي يادگيري مؤثرتر و بهتر هايروش .اندبوده هايادگيري مهارت به كمك براي بهتر هايروش
 اهداف دستيابي به براي آنها مؤثر هدايت و يادگيرنده انرژي عدم اتالف زمان، در جويي صرفه موجب ها

در اين ميان دانشمندان با دستكاري متغيرهاي مختلف به بررسي اين . است ورزشي ريزيبرنامه ترمهم
توان يادگيري يك مهارت حركتي را به بهترين نحو ممكن بهبود  اند كه چگونه مي موضوع پرداخته

 حركتي يادگيري كارايي بر يقين اند و بهها كه همواره به دستكاري آن پرداختهيكي از اين متغير. بخشيد

نه  حركت، دربارة حسي خبر هر گونه بازخورد، .است 1بازخوردگذارد، مي تأثير مهارت اجراي نحوة و
 معلم، خارجي مانند منبع يك از يا فرد هاي درونيسيستم طريق از توانندمي خبرها اين .خطاست فقط

 خارجي منبع از بازخورد افزوده كه). 2(اضافه شوند  تكليف دروني بازخورد به و ارائه تماشاچي لم وفي

شدة ترين متغيرهاي شناخته سازد، از مهممي آگاه خود كار نحوة انجام از را يادگيرنده و شود مي ناشي
افزوده در بازخورد در مورد نقش سودمند . اثرگذار بر انجام تمرين بدني در يادگيري حركتي است

يادگيري حركتي شكي نيست، بلكه آنچه نظر محققان را به خود مشغول كرده، اين است كه بهترين 
 تغييرات شاهد اخير دهة دو در. شيوة ارائة بازخورد كدام است و چه تأثيري بر يادگيري خواهد داشت

 تغييرات اين .ايمبوده ادگيري حركتيي بر آن تأثير و بازخورد زمينة در گرفته انجام تحقيقات در زيادي

 ارائة در را هاي جديدي روش و كشيد چالش به بود، تأييد مورد هاسال كه را گذشته تحقيقات نتايج

 .كرد اشاره )1984( 2سالموني و همكاران هدايت فرضية به توان مي زمينه اين در. پيشنهاد كرد بازخورد
 .كند را براي اجراي صحيح مهارت در طول تمرين هدايت مي فرد افزوده، بازخورد فرضيه،اين براساس 

 زياد هاياخطداراي دقيق و  رهاي غي بازخورد به كوششكند كه  بازخورد افزوده بيان مي ،عبارت ديگر به
داراي هاي دقيق و  ثرتر از بازخورد به كوششؤم شود، موز به حركات صحيح هدايت ميآنودر آن كه 

، اين فرضيه را به چالش كشيد )2005( و ولف چيوياكوسكيتحقيقات ا نتايج ، ام)14( است كمخطاهاي 
كه  دريافتند ،مقايسه كردند يادگيري را برمدار  آنها وقتي اثر بازخورد خودكنترلي و مربيكه  طوري به

 اين محققان، تفاوت در. كنند هاي موفق درخواست بازخورد مي بعد از كوشش ي خودكنترلها آزمودني

                                                           
1 . Feedback 
2 . Salmoni & et al 
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همچنين نتايج تحقيقات نشان ). 1(دادند  نسبت بازخورد انگيزشي عوامل به را گروه دو ييادگير
 )5، 13(، اعتماد به نفس و خودكارامدي )5(هاي خوب انگيزة دروني  دهد كه بازخورد بعد از كوشش مي
ي را در ادبيات يادگيري حركتي، بازخورد افزوده هر دو نقش اطالعاتي و انگيزش. دهد افزايش مي را

عنوان ارائة اطالعات در مورد ماهيت تكليف مورد نظر به  نقش اطالعاتي به). 17، 18(گيرد  دربرمي
شود  تصور مي. شوديادگيرنده و راهنمايي براي اصالحات الزم در الگو و اجراي حركت در نظر گرفته مي

به اتمام هدف را تقويت كه نقش انگيزشي بازخورد عالقه به تكليف، تشويق براي ادامة تالش و توجه 
دهد بازخورد همچنين در چند سال گذشته شواهد همگرايي وجود دارد كه نشان مي ).17( كندمي

بلكه يادگيري را از ، )19(هاي حركتي ندارد  افزوده فقط يك كاركرد اطالعاتي در فرايند يادگيري مهارت
 ز انواع بازخورد كه اخيراً مورد بحث يكي ا). 3( دهد مي هاي انگيزشي تحت تأثير قرارطريق ويژگي

اجتماعي است كه در  -اي يا مقايسه 1دارد، بازخورد هنجاريهمراه است و كاركردي انگيزشي بهگرفته قرار
صورت  آن اطالعاتي در مورد عملكرد يا پيشرفت اجراي فرد در مقايسة وي با ديگر همساالن، به

اين بازخورد شامل اطالعاتي در خصوص مقايسة فرد با ديگران  .شود ارائه مي) مثبت يا منفي(غيرواقعي 
در اين . دهدتأثير قرار تواند انگيزه، اجرا و يادگيري يادگيرنده را تحت يا مقايسة اجتماعي است كه مي

 آگاه ) طور غيرواقعي به(هاي اجراي گروه همساالن  نوع بازخورد يادگيرنده از پيشرفت اجرا يا نمره

در تحقيقي نشان دادند بازخوردي كه اجرا را باالتر از حد ) 2008(هاچينسون و همكاران . )9(شود مي
دهد و ارائة اطالعات هنجاري به افراد دهد، خودكارامدي و لذت از تكليف را افزايش ميمتوسط نشان مي

اجراي فرد باشد تواند يك اصل قوي براي ارزيابي  ها در يك تكليف مي مثل ميانگين امتيازهاي يادگيرنده
بندي  اثر بازخورد هنجاري بر يادگيري يك تكليف زمان) 2010(در تحقيق ديگري ولف و همكاران ). 9(

آنها پس از هر . دانشجوي جوان در دو گروه بازخورد هنجاري مثبت و منفي بررسي كردند 28را روي 
غيرواقعي (ورد هنجاري كوششي، يك بازخ 10كوشش، يك بازخورد واقعي و بعد از پايان هر بلوك 

آنها تفاوت معناداري در اجرا و يادداري دو گروه . كنندگان فراهم كردند براي شركت) مثبت و منفي
كه در آزمون انتقال افراد گروه بازخورد هنجاري مثبت  مشاهده نكردند، درحالي) مثبت و منفي(

نيز آثار ) 2010(لثويتو ولف ). 22(هنجاري منفي نشان دادند  يادگيري بهتري نسبت به گروه بازخورد
دانشجوي كارشناسي بررسي كردند  36اجتماعي را روي يادگيري تكليف تعادلي در -ايبازخورد مقايسه

و به اين نتيجه رسيدند كه افراد هر دو گروه بازخورد هنجاري مثبت و منفي، يادگيري بهتري نسبت به 
                                                           

1 . Normative feedback 
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اويال و همكاران ). 12(ري مثبت اين اثر بيشتر بود گروه كنترل داشتند، اما در گروه بازخورد هنجا
نفر از كودكان در دو گروه بازخورد هنجاري مثبت و كنترل به اين نتيجه  32در تحقيق روي ) 2012(

آنها نشان دادند اين  .شودرسيدند كه بازخورد هنجاري مثبت موجب يادداري بهتر در دقت پرتاب مي
شود و  انگيزش او منجر مي افزايشبه  ،ميانگين يا از همساالنش داردباور كه يك نفر اجرايي بهتر از 

، بازخورد گرفته با توجه به نتايج تحقيقات انجام). 3( دهد يادگيري حركتي كودكان را افزايش مي
فرد تواند سطح مهارت  مي، يادگيرنده طي تمرين پيشرفت بر تحت تأثير قرار دادن عالوههنجاري مناسب 

  ).20(حفظ كند نيز در تكليف را 
هاي حركتي با توجه به نتايج تحقيقات كه بازخورد هنجاري كاركرد انگيزشي روي يادگيري مهارت

رسد، مطالعة اثر  نظر مي به، است گرفتهو به لحاظ اينكه در اين زمينه تحقيقات اندكي انجام  دارد
  . بازخورد هنجاري بر يادگيري، واجد ارزش پژوهشي باشد

صورت  بازخورد آگاهي از نتيجه بهگيرد كه ها شكل ميمطالب ذكرشده، اين سؤال با توجه به
ثر باشد؟ آيا ؤتواند بر يادگيري كودكان م تر از اجراي فرد تا چه حد مي ينيغيرواقعي يعني باالتر يا پا

، بررسي عبارت ديگر هدف ما نوع بازخورد آگاهي از نتيجه در كودكان وجود دارد؟ به تفاوتي بين اين دو
  .استكودكان  ةتأثير بازخورد هنجاري بر يادگيري مهارت پرتاب از باالي شان

 

  روش تحقيق
سالة ناحية يك  9تا  11آموزان  آماري تحقيق كلية دانش جامعة. تجربي است تحقيق حاضر از نوع نيمه

 45دختر و  45(نفر  90از جامعة آماري مذكور . بودند 1391شهر اهواز در نيمسال دوم سال تحصيلي 
صورت دردسترس انتخاب شدند و براساس سن، قد، وزن، طول  دست به آموزان راست از دانش) پسر

آزمون به سه گروه بازخورد هنجاري مثبت، بازخورد هنجاري منفي و  هاي پيش دست، طول بازو و نمره
تكليف نداشتند و از ها تجربة قبلي در  يك از آزمودني هيچ. بازخورد حقيقي يا كنترل تقسيم شدند

 .اهداف تحقيق آگاه نبودند

  ابزار پژوهش
 چشم بستن براي اي وسيله شامل چهار توپ تنيس براي پرتاب، تحقيق اين در استفاده مورد ابزار 

شده در  تكليف مورد استفاده همان تكليف استفاده. بود زمين هدف روي يك و ها هنگام پرتاب آزمودني
 100تا ... و 30،20،10هاي شعاع با مركز، هم دايرة 10 هدف مورد نظر. است) 3(پژوهش اويال و همكاران 
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شكل ضربدر به  به هدف تر منطقة دهي دقيق براي امتياز. امتياز داشت 10متر است، كه هر دايره  سانتي
  ).1شكل (شد مي بخش راست، چپ، باال و پايين تقسيم چهار

 

  هدف مدور روي زمين. 1شكل 
 

  ازدهينحوة امتي 

امتياز تا  100بود و هر دايره از مركز شامل  مركز تشكيل شده دايرة هم 10توجه به اينكه هدف از 
 مركز در پرتابه اگر كه بود شكل اين به گذاري نمره امتياز داشت، نحوة 10ترين دايره  آخرين و بيروني

و ... و 70،80،90هاي مد، امتيازآفرود مي ديگر از مناطق يكي در اگر و 100امتياز  آمد،فرود مي هدف
  ). 3(شد مي آزمودني ثبت براي صفر امتياز خورد،نمي هدف به اگر پرتاب

  نحوة اجراي تحقيق
 روي كه هدفي سوي به خود غيربرتر دست با را پرتابه بايستمي هاآزمودني تكليف اين اجراي براي 

 قرار داشت، فاصله هدف از متر 3كه  خطي پشت هاآزمودني. كردند مي پرتاب زمين قرار داشت،

روي  نشانه تعيين شده بود، متر سانتي 10 شعاع به مركزي از دواير هم كه هدفي سمت به و گرفتند مي
قبل از شروع كار هر گروه، ابتدا آزمونگر چگونگي پرتاب توپ از باالي شانه را براي همة  .كردندمي

سپس هر آزمودني اجازه داشت پنج بار پرتاب از باالي . كرد ها توضيح داد و يك بار آن را اجراآزمودني
اين تحقيق شامل شش مرحلة . شانه با دست غيربرتر را براي آشنا شدن با تكليف انجام دهد
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آزمون، اكتساب، يادداري بالفاصله، يادداري تأخيري، انتقال بالفاصله و تأخيري با دست غيربرتر بود  پيش
آزمون در روز اول شامل ده پرتاب از باالي شانه با توپ تنيس خاكي با  يشپ. كه در سه روز اجرا شد

. ، با چشمان بسته بدون بازخورد انجام گرفت)چپ(فاصلة سه متري از روي زمين با دست غيربرتر 
آزمون به سه گروه  هاي پيش ها براساس سن، قد، وزن، طول دست، طول بازو و نمرهسپس آزمودني

در مرحلة . بت، بازخورد هنجاري منفي و بازخورد حقيقي يا كنترل تقسيم شدندبازخورد هنجاري مث
 منظور به. دادند انجام بود، كوششي ده بلوك شامل شش كه پرتاب ها دهآزمودني) تمرين(اكتساب 

 چهار به هدف منطقة. شد بسته بند چشم با ها آزمودني چشم پرتاب، در حين هدف ديدن از جلوگيري

 صورت به هدف مركز از ها پرتاب مسافت و جهت حسب بر نتيجه آگاهي از بازخورد و شد تقسيم بخش

شيوة بازخورد با توجه به گروه بازخورد . شدكالمي ارائه مي صورت به راست و نيز و چپ كوتاه، بلند،
بر  هاي گروه بازخورد هنجاري مثبت عالوهكه آزمودني طوري صورت گرفت، به) مثبت، منفي و كنترل(

كردند، در پايان هر ده  عنوان بازخورد حقيقي دريافت مي اينكه بعد از هر پرتاب امتياز مربوطه را به
هايشان، بازخورد هنجاري مثبت درصد باالتر از ميانگين ده پرتاب 20) پايان يك بلوك(كوشش 

بر اينكه بعد  وههاي گروه بازخورد هنجاري منفي، عالآزمودني. كردنددريافت مي) اجتماعي - اي مقايسه(
پايان (كردند، در پايان هر ده كوشش عنوان بازخورد حقيقي دريافت مي از هر پرتاب امتياز مربوطه را به

عنوان بازخورد هنجاري منفي به آنها داده  هايشان، بهتر از ميانگين ده پرتاب درصد پايين 20) يك بلوك
عنوان بازخورد حقيقي  تاب امتياز مربوطه را بههاي گروه كنترل فقط بعد از هر پرشد و آزمودنيمي

. كردندبازخورد هنجاري دريافت نمي) پايان يك بلوك(كردند و در پايان هر ده كوشش  دريافت مي
دقيقه از اتمام آخرين كوشش تمريني و آزمون  10ها، پس از گذشت  آزمون يادداري بالفاصله در گروه

شد و آزمون انتقال بالفاصله، آزمون اجرا  تمرين، همانند پيش ساعت بعد از اتمام 24يادداري تأخيري 
پرتاب با  10ساعت بعد، كه شامل  24دقيقه بعد از اتمام آخرين تمرين و آزمون انتقال تأخيري  10

  .متر اجرا شد 4متر به  3چشمان بسته، بدون دريافت بازخورد با تغيير فاصله از 
  روش آماري 

پيش از . عنوان آمار توصيفي استفاده شد ماري، از ميانگين و انحراف معيار بهوتحليل آ منظور تجزيه به
ها و از آزمون لون براي ها از آزمون كولموگروف اسميرنوف براي بررسي توزيع نرمال دادهبررسي داده

ها از تحليل ها و همگني واريانسپس از بررسي توزيع نرمال داده. ها استفاده شدهمگني واريانس
عنوان آمار  ها بهگيري تكراري روي عامل بلوك با اندازه)   3) گروه(×  6) بلوك( (ريانس يكراهه وا
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همچنين . گروهي در مرحلة اكتساب استفاده شد گروهي و بين هاي دروناستنباطي براي بررسي تفاوت
گروهي  ينگروهي و ب ها براي عوامل درون از آزمون تعقيبي توكي براي مشخص كردن جايگاه تفاوت

آزمون، و براي  ها در مرحلة پيش سازي گروه از آزمون تحليل واريانس يكراهه براي همسان. استفاده شد
افزار  ها با استفاده از نرموتحليل داده تجزيه. ها در مرحلة يادداري و انتقال استفاده شدتحليل يافته

SPSS  05/0 هاي آماري در سطحسطح معناداري نيز براي تمام روش. انجام گرفت 16نسخة  P≤  در
  .نظر گرفته شد

 

  هاي تحقيقيافته نتايج و 
  .دهد هاي توصيفي مراحل مختلف آزمون را نشان مي يافته 1نمودار 

 

 
 دقت پرتاب از باالي شانه در مراحل مختلف آزمون. 1نمودار 

  
ت طي مراحل هاي گروه بازخورد هنجاري مثبدهد، آزمودني نشان مي 1كه نمودار طور همان

 نيب تفاوت يبررس از شيپ .اكتساب، يادداري و انتقال عملكرد بهتري نسبت به دو گروه ديگر داشتند
 آزمون به كراههي انسيوار ليتحل آزمون از استفاده با ي و انتقالادداري ،اكتساب مراحل در ها گروه

 نيب كه داد نشان كراههي انسيوار ليتحل آزمون جينتا. ميپرداز يم آزمون شيپ ةمرحل در ها گروه يهمسان
 كنندگان شركت نيب اداريمعن تفاوت) F)2وP ،22/0) =84= 80/0(  آزمون ةآمار به توجه با ها گروه
  .ندارد وجود



 1394 تابستان ،2شمارة ، 7دورة ورزشي،  _رشد و يادگيري حركتي                                             

 

210

  اجرا گيري تكراري طي مرحلة گروهي اندازه بين و گروهي آزمون تحليل واريانس درون. 1جدول 
 

مجموع منبع تغييرات
  مجذورات

 ةدرج
  آزادي

ميانگين 
سطح   Fنسبت   مجذورات

  داريامعن
  001/0*  68/13 78/3921 5 78/3921 بلوك

  28/0 28/1 10/1895 10 20/3790 گروه*بلوك
  007/0*  75/7  14/4977  2  28/9954  گروه

      61/286  86  87/24648  )بلوك(خطاي 
      17/642  86  34/55227  )گروه(خطاي 

  
ها در مرحلة اكتساب تفاوت معناداري وجود  بين گروهشود،  مشاهده مي 1طوركه در جدول  همان

نتايج آزمون تعقيبي . ها از آزمون تعقيبي توكي استفاده شد براي مشاهدة تفاوت معنادار بين گروه. دارد
) =04/0sig(توكي تفاوت معناداري را بين گروه بازخورد هنجاري مثبت با گروه بازخورد هنجاري منفي 

  . نشان داد )=001/0sig(و گروه كنترل 
  .دهد ينشان م يادداري ةدر مرحل يانس يكراههوار يلها را با آزمون تحل پرتاب يجنتا 2جدول 

  يادداري ةدر مرحل ANOVAنتايج آزمون . 2جدول 

 
ها تفاوت شود، تنها در مرحلة يادداري بالفاصله بين گروه مشاهده مي 2طوركه در جدول  همان

نتايج . ها از آزمون تعقيبي توكي استفاده شدبراي مشاهدة تفاوت معنادار بين گروه. نادار وجود داردمع
آزمون تعقيبي توكي تفاوت معناداري را بين گروه بازخورد هنجاري مثبت با بازخورد هنجاري منفي 

)001/0 P= ( و گروه كنترل)001/0 P= (ي منفي با گروه همچنين بين گروه بازخورد هنجار. نشان داد
  .تفاوت معناداري مشاهده شد) P=001/0(كنترل 

مجموع   مرحله
 مجذورات

درجة 
 آزادي

ميانگين 
 F مجذورات

سطح 
 معناداري

 يادداري بالفاصله
گروهي بين  89/7330  2 44/3665  75/742  *001 /0  
34/4298693/4گروهيدرون    

   23/776088كل

خيريأيادداري ت  
41/1426220/71385/2گروهيبين  06/0  
  59/214608654/249گروهيدرون

   01/2288788كل
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  .دهد ها را با آزمون تحليل واريانس يكراهه در مرحلة انتقال نشان مي نتايج پرتاب 3جدول 
ها تفاوت معنادار  شود، در مرحلة انتقال بالفاصله بين گروه مشاهده مي 3طوركه در جدول  همان
نتايج آزمون . ها از آزمون تعقيبي توكي استفاده شد معنادار بين گروه براي مشاهدة تفاوت. وجود دارد

 001/0(تعقيبي توكي تفاوت معناداري را بين گروه بازخورد هنجاري مثبت با بازخورد هنجاري منفي 
P= ( و گروه كنترل)002/0 P= (همچنين بين گروه بازخورد هنجاري منفي با گروه كنترل . نشان داد

)001/0=P (ها در مرحلة  تفاوت معناداري را بين گروه 3ديگر نتايج جدول . وت معناداري وجود داردتفا
ها از آزمون تعقيبي توكي استفاده  براي مشاهده تفاوت معنادار بين گروه. دهد انتقال تأخيري نشان مي

ورد هنجاري نتايج آزمون تعقيبي توكي تفاوت معناداري را بين گروه بازخورد هنجاري مثبت با بازخ. شد
همچنين بين گروه بازخورد هنجاري منفي . نشان داد) =P 001/0(و گروه كنترل ) =P 001/0(منفي 

  .تفاوت معناداري مشاهده شد) P=001/0(با گروه كنترل 
  

  در مرحلة انتقال ANOVAنتايج آزمون . 3جدول 

  
  بحث و نتيجه گيري

 11آموزان  مهارت پرتاب از باالي شانة دانشيادگيري  بررسي اثر بازخورد هنجاري براين تحقيق با هدف 
طور  به) هنجاري مثبت، هنجاري منفي و حقيقي(نتايج نشان داد كه بازخورد . ساله انجام گرفت 9تا 

اي ترين و مؤثرترين متغيره كلي بر يادگيري تأثير معناداري داشته است و اين گفته كه بازخورد از قوي
اين اثر مثبت با فرضية . گيرد هاي حركتي، مورد تأييد مجدد قرار مي تأثيرگذار بر يادگيري مهارت

براي اجراي صحيح مهارت در  را فرد، بازخورد افزوده كه معتقدند )1984(سالموني و همكاران هدايت 

مجموع   مرحله
 مجذورات

درجة 
 آزادي

ميانگين 
 F مجذورات

سطح 
 معناداري

دداري يا
 بالفاصله

گروهي بين  54/7408227/370480/50  *001 /0  
  40/63438691/72گروهيدرون

   94/1375188كل

يادداري 
خيريأت  

95/7454247/372786/50گروهيبين  *001/0  
  50/63758628/73گروهيدرون

   45/1383088كل
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طاست و اگر اساس يادگيري، آگاهي از نتيجه و خ). 14(، همخوان است كند طول تمرين هدايت مي
فراگيرنده به كمك بازخورد دروني يا بيروني از خطاي خود آگاه نشود، تمرين به يادگيري منجر نخواهد 

شود و خبرهاي مربوط  بازخورد بيروني به شكل آگاهي از نتيجه، سبب يادگيري سريع و پايدار مي. شد
ساسي است و با نتايج پژوهش به خطا، چه ناشي از منابع دروني و چه بيروني براي حصول يادگيري ا

نتيجة ديگر اينكه بازخورد هنجاري نسبت به بازخورد حقيقي بر يادگيري . حاضر همخواني كامل دارد
دهند، مي نشان آماريهاي  و جدول بررسي از حاصل نتايج كه گونه همان. گيري مؤثرتر است مهارت هدف

و گروه بازخورد هنجاري عملكرد  شد دهاكتساب بين هر سه گروه تفاوت معناداري مشاه ةدر مرحل
در آزمون هنجاري مزاياي عملكرد بهتر گروه  .بهتري نسبت به گروه كنترل در مرحلة اكتساب داشت

هاي هر سه گروه تفاوت معناداري مشاهده شد، به  بين ميانگين پرتابهم حفظ شد و  و انتقال يادداري
بين گروه بازخورد هنجاري مثبت، منفي و كنترل توكي  تعقيبياين صورت كه براساس نتايج آزمون 

نتايج . بهتري را نشان داد و انتقال يادداريگروه كنترل از هنجاري گروه و  تفاوت معناداري وجود داشت
و  ، ولف)2010(و ولف لثويت  ،)2012(هاي اويال و همكاران  اين پژوهش در واقع تأييدي است بر يافته

، كه ارائة بازخورد هنجاري در تكاليف حركتي را )2008(همكاران  و ، هاچينسون)2010( همكاران
گونه  در اين تحقيقات گروه كنترل كه هيچ). 3،9،12،22(دانند مؤثرتر از ارائة بازخورد حقيقي مي

دست آورد، علت اين مسئله شايد اين باشد  كردند، كمترين ميانگين را به بازخورد هنجاري دريافت نمي
گذاري  ممكن است تالش پرانرژي، توجه و هدف) در هر دو گروه مثبت و منفي( اريبازخورد هنجكه 
منفي عوامل بازخورد هنجاري گروه  بنابراين در. همراه داشته باشد را بهاكتساب  ةخصوص در اوايل دور به

 به گروه كنترل كه تا شود و در نتيجه نسبت به تأثيرات مثبت خنثي مياين  از طريقمنفي انگيزشي 
و لثويت  طوركه همان .مزيت نسبي براي يادگيري دارد ،اند ي براي بهبود اجرا نداشتها حال هيچ انگيزه

 ،كنندگاني كه بازخورد هنجاري منفي دريافت كردند شركتدر تحقيق خود اشاره كردند، ) 2010(ولف 
طور مشابه اويال و  به .)12( نددرا نشان دا) بهتري( كنترل بيشتريدر حركاتشان ، نسبت به گروه كنترل

در پژوهش خود روي دو گروه بازخورد هنجاري مثبت و گروه كنترل روي كودكان، ) 2012(همكاران 
). 3(نشان دادند كه گروه بازخورد هنجاري مثبت در مرحلة اكتساب و يادداري عملكرد بهتري داشتند 

باشيم، به بازخورد حقيقي داشته چنانچه بخواهيم توجيهي براي اجراي مؤثرتر بازخورد هنجاري نسبت 
  افزوده پاسخ بازخورد  وظايف مربوط بهبه تنها  كنندگان نه كه شركتتواند اين باشد  علت آن مي

 ).8،7( اي دريافت بازخورد از قابليت اجرايشان نياز دارند، بربلكه به عوامل رواني يا انگيزشي ،دهندمي
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تأثير بازخورد هنجاري مثبت و منفي بر دقت مهارت ة در مورد مقايسنتايج تحقيق  همچنين در اين
هنجاري منفي و حقيقي تأثير بيشتري بر  داد كه بازخورد هنجاري مثبت نسبت به بازخورد پرتاب نشان

در هر دو مرحلة اكتساب و ) 2010(و ولف  لثويتنتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش . دارديادگيري 
اي روي يادگيري  مقايسه - آثار بازخورد اجتماعيقيق خود به بررسي آنها در تح. يادداري همخوان است

 كنندگان شركتنشان دادند كه  آنها. دانشجوي كارشناسي در سه گروه پرداختند 36تكليف تعادلي در 
كنندگان  در گروه بازخورد هنجاري مثبت در مراحل اكتساب و يادداري امتياز بيشتري نسبت به شركت

افراد هر دو گروه بازخورد هنجاري منفي و مثبت، همچنين . هنجاري منفي داشتنددر گروه بازخورد 
 يادگيري بهتري نسبت به گروه كنترل داشتند، اما در گروه بازخورد هنجاري مثبت اين اثر بيشتر بود

هاي پژوهش حاضر در مرحلة  با يافته) 2010(آمده از پژوهش ولف و همكاران  دست هاي به يافته). 12(
دليل اين ناهمخواني شايد تفاوت در جامعة  .تساب و يادداري مغاير و در مرحلة انتقال همخوان استاك

آنها در اين تحقيق به بررسي اثر بازخورد هنجاري بر  .شده باشد كارگرفته تحقيق و نوع تكليف به
و منفي بندي روي دانشجويان جوان در دو گروه بازخورد هنجاري مثبت  يادگيري يك تكليف زمان

مشاهده نكردند و در مرحلة ) مثبت و منفي(پرداختند و تفاوت معناداري در اجرا و يادداري دو گروه 
كنندگان گروه  كنندگان در گروه بازخورد هنجاري مثبت امتياز بيشتري نسبت به شركت شركتانتقال 

باشد كه  شايد دليل برتري بازخورد هنجاري مثبت نسبت به منفي اين). 22(منفي داشتند 
 بر تمركز خود را بيشتر ممكن است ،كه معتقد بودند عملكردشان زير ميانگين استكنندگاني  شركت

همچنين نگراني در مورد عملكرد به افزايش آگاهانة تالش براي كنترل حركات . دهند توجه قرار
عمول براي اجرا و طور م شود، اين افزايش در كنترل آگاهانة حركات به منظور بهبود اجرا منجر مي به

هاي ما با يافته) 9(هاچينسون و همكاران هاي پژوهش يافتههمچنين ). 6،21،23(يادگيري مخل است 
  .همخوان است

ارائة اطالعات هنجاري به افراد مانند ميانگين امتياز يادگيرنده در يك تكليف حركتي، طور كلي  به
اگر چنين مقايسة هنجاري براي فرد مطلوب و . تواند مبنايي قوي براي ارزيابي عملكرد شخص شود مي

). 9-11(هاي مثبت و لذت از تكليف منجر شود  تواند به افزايش خودكارامدي، واكنش مساعد باشد، مي
در مقابل، پيامدهاي منفي مقايسه با هنجار ممكن است به كاهش خودكارامدي، خودواكنشي منفي و 

دانستن اينكه اجراي فرد باالتر از ميانگين عبارت ديگر،  به. كاهش انگيزه براي تمرين مهارت بينجامد
  شود، يند پردازش مياهاي فعال در فر خود و كاهش دخالت هاي مربوط به كاهش نگراني ، سبباست
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در مقابل تمركز بيشتر روي . دهد مؤثرتر تكليف را مي ةادار ةخودكار اجاز يندهايافر نتيجه بهدر
 پژوهش همچنين در). 15( تر از ميانگين است آگاهي فرد از اجراي پايين ازناشي  خودهدايتي احتماالً

در  ،بازخورد را وقتي عملكردشان از ميانگين بهتر بود كنندگان كه شركت داشت وجود هايي حاضر نشانه
بر اين  عالوه. دادند اجراي زير ميانگين بود، ترجيح مي ةدهند نشان مقايسه با وقتي كه بازخورد

كه  كنند، درحالي دادند كه بازخورد دريافت هنجاري مثبت ترجيح مي ندگان در گروه بازخوردكن شركت
دهد  ها نشان مي يافته .شد بازخورد هنجاري منفي چنين چيزي ديده مي گروه كنندگان در برخي شركت

يادگيري حركتي دارد و به يادگيري مؤثرتر در  كننده بر كه بازخورد هنجاري مثبت اثر تسهيل
  .شودمنجر مي) 3(و كودكان ) 9،12،22(بزرگساالن 

كه معتقدند عواقب انگيزشي است  يدي بر شواهد همگراييأيحاضر ت تحقيقهاي كلي يافته طور به
متخصصان بايد از اين  .دده مستقيم تحت تأثير قرار مي طور به هاي حركتي را بازخورد يادگيري مهارت

هميشه پيامدهاي  ند و تقريباًك رت اطالعات خنثي فراهم ميند واقعيت آگاه شوند كه بازخورد به
هاي آموزشي و عملي كه در آن مدرسان تمايل به دادن  هاي حاضر براي محيط يافته). 3(دارد انگيزشي 

. جلوگيري از اشتباهات و هدايت فراگيرنده به الگوي حركتي درست دارند، الزم است بازخورد براي
منظور بهبود عملكردها، ميزان آموزش و  بهشود كه  لمان ورزشي پيشنهاد ميبنابراين به مربيان و مع

شود در آينده ساير  پيشنهاد مي. ريزي كنند هاي خود را با توجه به اين بخش طرح برنامه تمرين،
هاي بعدي در يادگيري مانند اضطراب، اعتماد به نفس و خودكارامدي در كنار نقش انگيزشي  شاخص

. شودبررسي سازي تمرين و پي بردن به اصول زيربنايي يادگيري حركتي،  ظور كيفيمن بهبازخورد، 
هاي پژوهشي ديگري است كه الزم است در  سنجش نوع برتر بازخورد براي افراد ماهر نيز از جاذبه

  .تحقيقات آتي به آن پرداخته شود
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