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مهارت پرتاب آزاد بسكتبال در گزيني آسان و دشوار بر اكتساب و يادداري  هدف	تأثير
  توان ذهني آموزان كم دانش

  
    4شيال صفوي همامي – 3حميد صالحي – 2*احمدرضا موحدي -1محدثه محمدي

  اصفهان، ايران ،اصفهان دانشگاهارشد رفتار حركتي، دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي،  كارشناس.1
استاديار  .4و3اصفهان، ايران  ،اصفهان دانشگاه، تربيت بدني و علوم ورزشي ةدانشكداستاد گروه رفتار حركتي، .2

  اصفهان، ايران ،اصفهان دانشگاه، تربيت بدني و علوم ورزشي ةدانشكدگروه رفتار حركتي، 
  
  

  چكيده
هدف از تحقيق . رود كار مي ي ورزشي بهها مهارتي انگيزشي است كه براي بهبود يادگيري ها مؤلفهيني از جمله گز هدف

ذهني  توان كمآموزان  يني آسان و دشوار بر اكتساب و يادگيري پرتاب آزاد بسكتبال در دانشگز هدفحاضر، تعيين تأثير 
سال شهر اصفهان بودند  8 – 13پذير  ذهني آموزش توان كمآموزان  نفر از دانش 21نمونة اين پژوهش . بود يرپذ آموزش
. جلسه به اكتساب تكليف مالك پرداختند 9 كنندگان شركت. يني آسان و دشوار قرار گرفتندگز هدفدو گروه كه در 

ي اكتساب ها آزمونآزمون قبل از جلسات اكتساب و  يشپ. ابزار پژوهش استفاده شد عنوان بهآزمون پرتاب آزاد بسكتبال 
براي . تمريني برگزار شد روز بي 10و  2ترتيب پس از  بهيري تأخي يادداري فوري و ها آزموندر طول جلسات اكتساب و 

يني گز هدفنتايج نشان داد گروه . مستقل استفاده شد tي تكراري و آزمون ها اندازهاز تحليل واريانس و  ها دادهتحليل 
دشوار بهبودي يني گز هدفكه گروه  يدرحال، )>P 05/0( دار اجرا داشتند معناآسان در مراحل اكتساب و يادداري، بهبود 

يني دشوار را براي آموزش پرتاب آزاد بسكتبال به گز هدفي جا بهيني آسان گز هدفها، استفاده از  يافته. اجرا نشان ندادند
  .كند يمذهني پيشنهاد  توان كمكودكان 

  
 

 هاي كليديواژه

  .دشوار ينيگز هدف آسان، ينيگز هدفذهني، يادداري،  توان كماكتساب، پرتاب آزاد بسكتبال، 

                                                           
 Email: armovahedi@yahoo.com                                                    091312527116 : تلفن: نويسنده مسئول  *
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 مقدمه

يني براي تسهيل گز هدفحيطة رفتار حركتي از راهكار  خصوص بهپژوهشگران حيطة علوم ورزشي 

است كه  انگيزشي ابزاري ينيگز هدف. اند دهي حركتي و اجراي بهينة افراد استفاده كرها مهارتيادگيري 

ي مختلف و از طرفي افزايش كارايي عملكرد ها مهارتموجب توسعة راهبردهاي جديد براي گسترش 

يني افراد نتايج يك سري از اعمال و رفتارها را تعيين و گز هدفاز طريق راهكار  .)14(شود  يم

  .)28( دهند منظور دستيابي به اين نتايج تالش خود را افزايش مي كنند و به يزي مير برنامه

هاي مختلف صنعتي و  يطهحظور بهبود عملكرد در من روشي كارامد به عنوان بهيني گز هدفدر ابتدا 

هاي  يطمحشناسان ورزشي به مطالعة اين موضوع در  كه روان هاست سال). 38(شد  سازماني استفاده مي

. آغاز شد) 1985( 1هاي ورزشي با انتشار مقالة الك و التهام يطمحمطالعه در ). 39( اند پرداختهورزشي 

 .است ورزشي مديران و پژوهشگران عموم خواست و توجه مورد ورزشي عملكرد افزايش و همواره بهبود

 صورت اي يدهعد يها تالش گوناگون سني يها گروه در مختلف افراد در ورزشي عملكرد افزايش براي

 عملكرد بهبود موجب كه دانند يم يمؤثر انگيزشي ابزار را ينيگز هدف پژوهشگران .)30( است گرفته

مختلف  يها مهارت براي عملي الگوهاي و جديد را توسعه داده راهبردهاي تواند يم ينيگز هدف. شود يم

فرايند . يني داراي فرايندي است كه بايد به مردم آموزش داده شودگز هدف ).14(  دهد را گسترش

تنظيم سطوح . 2انتخاب رفتار مناسب براي دستيابي به هدف؛ . 1: يني شامل موارد زير استگز هدف

نظارت بر عملكرد و . 4يزي براي رسيدن به عملكرد استاندارد؛ ر برنامهتوسعة . 3عملكرد براي رفتار؛ 

ياز براي انطباق رفتارها و اصالح آن در صورت ن. 5شده؛  يينتعمقايسة آن با استانداردهاي از پيش 

  ).19( دستيابي به هدف

 و يا حرفه هاي يتفعال يني،گز هدفدر حيطة  كه بودند افرادي اولين از) 1985( التهام و الك

 ورزشي تمرينات و ورزش عرصة در يني راگز هدف بحث اين پژوهشگران .دادند انجام تجربي يها پژوهش

 دور اهداف دشوار، و آسان اهداف. شود يم يبند طبقه گوناگون جهات از ينيگز هدف. )21( دندكرمطرح 

 يا محور نتيجه اهداف ين،خودگز و دگرگزين اهداف ،مدت كوتاه و مدت يطوالن اهداف نزديك، و

 ،)9( 3نتوربو ،)33( 2كيسدوراتئو. ستها يبند طبقه اين جملة از انفرادي و تيمي اهداف فرايندمحور،

                                                           
1.  Locke & Latham 
2. Theodorakis 
3. Burton 
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و  5و وينبرگ) 5(و همكاران  4، انشل)25( 3و موتري موني) 20( 2كال و لرنر ،)18( 1ستريترا و الين

 اند، طبيعي و سالم هنيذ نظر از كه افرادي عملكرد بر ينيگز هدف بررسي تأثير ، براي)37(همكاران 

 به نسبت مشكل و رقابتي خاص، اهداف براساس نتايج تحقيقات. اند كرده همافر جهي راتو قابل كارمد

سودمندتر  اثري »بده انجام را تالشت بهترين« هدف يا آسان اهداف معمولي، اهداف يني،گز هدف عدم

 از پيش بايد كه مالحظاتيعنوان  به را ينيگز هدف تأثير مثبت بسياري يها پژوهش. دارند عملكرد روي

 و بسكتبال ،)7(  مانند تنيس مختلف ورزشي يها مهارت عملكرد افزايش بر شوند گرفته نظر در آموزش

  .دادند نشان) 30( بولينگ

 سالم ادفرا در شيورز تكاليف ايجرا روي يني راگز هدف تأثير دهگسترطور  به نمحققااگرچه 

 منجاا هنيذ و جسمي انكمتو ادفرا روي گزينيفهد ثرا ردمو در ندكيا تتحقيقا ،اند كرده مايشآز

 پژوهش هفده تعداد وريمر مقالة يك قالب در) 2002( 6هاگز و كوپلند ،يگرد تحقيقي در .ستا گرفته

 دهكر مايشآز هنيذتوان  كم ادفرا در ساده تكاليف عملكرد را روي ينيگز هدف تأثير كه گرفته را انجام

 هاي راهبرد يگرد با تركيب در گزينيفهد راهبرد كه گرفتند نتيجه نمحققا .كردند تحليل ،نددبو

 در دبهبو آنها .دميشو منجر هنيذ انكمتو ادفرا در دهسا يتكليفها دعملكر در مؤثر دبهبو به شيزموآ

 تكليف دعملكر در يافتهها بين .نددكر ارشگز تتحقيقا بيشتر در را دعملكر كيفيت و تكليف دعملكر

 ،نددبو دهكر تعيين فهد نيشاابر نمحققا كه اديفرا يا نددكر تعيين دخو را فهد كه اديفرا بين

  ).11(شت اند دجوو تيوتفا

ذهني تنها يك پژوهش صورت  توان كمي ورزشي در كودكان ها مهارتيني در گز هدفدر مورد 

يني بر يادگيري يك تكليف ادراكي گز هدف، در پژوهشي تأثير )1390(موحدي و همكاران . گرفته است

 معد يطاشر كه داد ننشا نتايج. ذهني را بررسي كردند توان كمدر نوجوانان ) پرتاب دارت(حركتي  –

ست ا دهبو مندتردسو ك،مال تكليف يگيرديا و بكتساا در گزينيفهد يطابه شر نسبتيني گز هدف

 يگيرديااي بر هنيان ذكمتو نناانوجو ايگزيني برفهد از دهستفاپژوهشگران بيان كردند كه ا .)1(

گرفته  ي انجامها پژوهش، البته بيشتر ميكند هپيچيد را حركتي تكليف يگيرديند ياافر شيورز تكاليف

                                                           
1. Lane & Streeter 
2. Lerner, & Locke 
3. Mooney & Mutrie 
4. Anshel 
5. Weinberg 
6. Copeland & Hughes 
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صورت  ها پژوهشين در ابندي نكرده و تمايز از نظر نوع هدف  يني، اهداف را دستهگز هدفر زمينة د

يني گز هدفبايد اين نكته را هم مورد توجه قرار داد كه پژوهشگران بايد تأثير انواع متفاوت . نگرفته است

 مدت كوتاهگزين، اهداف اهداف دگر در مقابلين خودگزاهداف دور، اهداف  در مقابلمانند اهداف نزديك 

محور در مقابل اهداف فرايندمحور، اهداف تيمي در مقابل  ، اهداف نتيجهبلندمدتدر مقابل اهداف 

اهداف انفرادي، و اهداف آسان در مقابل اهداف دشوار را بر روي تكاليف مختلف ورزشي آزمايش كنند تا 

 توان كمدر انواع تكاليف ورزشي در افراد  ين اجراتر مطلوبيني براي ايجاد گز هدفي راهكارهابهترين 

اهداف (يني گز هدفهاي  يبند طبقهي اثر يكي از ا مطالعهبا عنايت به اينكه تاكنون . ذهني معرفي شود

ذهني بررسي نكرده  توان كمبر يادگيري پرتاب آزاد بسكتبال را در افراد ) آسان در برابر اهداف دشوار

آيا اهداف آسان و اهداف دشوار : رو مطالعة حاضر در پي پاسخگويي به اين پرسش است كه ينازااست، 

  ذهني خواهد داشت؟ توان كمآموزان  ير يكساني بر يادگيري پرتاب آزاد بسكتبال در دانشتأث
 

  روش تحقيق
 متغير بر) دشوار و آسان ينيگز هدف( مستقل متغيرهاي تأثير و است تجربي نيمه نوع از تحقيق اين

 آزمون، يشپ شامل تحقيق طرح. كند مي بررسي را) بسكتبال آزاد پرتاب مهارت يادگيري( وابسته

 مقطع پذير آموزش ذهنيتوان  كم آموزان دانش كلية تحقيق، آماري جامعة .است يادداري و اكتساب

 از. داشتند قرار سال 13 تا 8 سني ردة در كه بودند 1393 -94 تحصيلي سال در اصفهان استان ابتدايي

 تحصيل آنجا در ذهنيتوان  كم كودكان كه اصفهان استان ابتدايي مقطع استثنايي مدارس كلية بين

 85 يناز ب. شد انتخاب يصورت تصادف اصفهان به 4 يةواقع در ناح سروش ابتدايي مدرسة كردند، يم

سكتبال را نداشته و به لحاظ ب در يباز ةنفر از آنان كه سابق 22 يتوان ذهن آموز دختر و پسر كم دانش

پسر بودند كه براساس  11دختر و 11كنندگان  شركت. انتخاب شدند ،نداشتند يمشكل يجسمان

دختر در گروه  6و  پسر 5. گرفتند قرار دشوار و آسان ينيگز هدف گروه دو در آزمون يشپ هاي هنمر

 دركنندگان  شركت. گرفتند قراردشوار  ينيگز دختر در گروه هدف 2پسر و  8آسان و  ينيگز هدف

 تحقيق در آموزان دانش خود و والدين، معلمان از كتبي نامة يترضا اخذ با و داوطلبانهصورت  به تحقيق

 كالمي و ديداري هايآموزشساعت 2 مدت بهكنندگان  شركت تمام كار ابتداي در. كردند شركت

 سپس. كردند دريافت دهند، انجام را بسكتبال آزاد پرتاب حركتي مهارت چگونه اينكه مورد در يكساني

 را آزاد پرتابتك  تك تا شد خواسته آنها از و دادند انجام را اوليه حركتي تمرينات دقيقه 30مدت به
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 و شد گرفته آنها از آزمون يشپ سپس .دهند نشان را اجرايشان صحيح و غلط نكات مربيان و داده انجام

. شدند همتاسازي دشوار و آسان اهداف گروه دو از يكي در ها يآزمودن آزمون، يشپ هاي نمره به توجه با

 در جلسه 2 مدت بهآنها  حضور عدم پژوهش، فرايند از ها يآزمودن كردن خارج شرط پژوهش اين در

 جلسات نيافتن در حضورعلت  به دشوار ينيگز هدف گروه پسركنندگان  شركت از يكي كه بود تمرينات

  . شد گذاشته كنار تحقيق فرايند از تمرين

 پرتاب، پرتاب اين .است جاري تحقيق درها  داده يآور جمع اصلي ابزار بسكتبال، آزاد پرتاب آزمون

 انجام) سبد تا فوتي 15 يا متري 5/4 فاصلة از( آزاد پرتاب خط از كه است بسكتبال در ممانعت بدون

 آزاد پرتاب). 24( شود يم تحميل حريف بر مقررات و قوانين از بعضي نقض مجازاتعنوان  به و گيرد يم

 همچنين و ها يباز از بسياري در سازي سرنوشت نقش كه است بسكتبال اساسي يها مهارت از بسكتبال

 افراد در پرتاب اين آموزش براي جلسه 5-6 بسكتبال، مربيان نظر به توجه با. دارد تيم يك باخت و برد

 افزايش جلسه 10 -12 به زمان مقدار اين ذهني،توان  كم افراد مورد در و رسد يم نظر به كافي معمولي

 توان از فراتر كه گيرد يم انجام باال ارتفاع با سبد با و بزرگ توپ با بسكتبال اينكه به توجه با. يابد يم

 از مطالعه اين در بودند، ساله 8 - 13 سنين كودكان تحقيق اين دركنندگان  شركت و است كودكان

بسكتبال و يكرودر م. عنوان مرجع استفاده شد به 2بسكتبال ينيو م 1بسكتبال ميكرو قوانين و زمين

 ياديز يفن ينبسكتبال قوان ينهمچن. شود يتر و ارتفاع سبد كمتر م توپ كوچك ةبسكتبال، انداز ينيم

سال و  6-8 ينبسكتبال شامل كودكان سنيكروم. رسد يبسكتبال به حداقل م ينيدارد كه در م

بسكتبال،  ينيو توپ م 4 يزبسكتبال با سايكروتوپ م. شود يسال م 9- 12بسكتبال شامل كودكان  ينيم

متر، 7/1سال،  6- 7كودكان  يارتفاع حلقه برا. گرم است 250- 500و جرم توپ در حدود  5 يزتوپ سا

 يابيمنظور ارز به). 2(متر است 6/2سال،  10-12كودكان  يمتر و برا 1/2سال،  8-9كودكان  يبرا

پرتاب آزاد  ياستفاده شد كه قبالً در بررس اي يوهكنندگان در پرتاب آزاد بسكتبال، از ش عملكرد شركت

كه  گرفت يصورت انجام م ينبه ا يازدهيامت .)25( استفاده شده بود  يتوان ذهن بسكتبال در افراد كم

 2ياز كه وارد حلقه شود، امت يهر توپ يشود و برا يينكننده تع شركت يها براساس دقت پرتاب يازهاامت

 يها پرتاب يرسا يو برا شود يدر نظر گرفته م 1 يازكه از باال با حلقه برخورد كند، امت يتوپ يو برا

  ). 26( شود يدر نظر گرفته نم يازيناموفق، امت

                                                           
1. Micro Basketball 
2. Mini Basketball 
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 ينبنابرا .بسكتبال نداشتند يدر باز يا تجربه گونه يچانتخاب شد كه ه يافراد ينكنندگان از ب شركت

دوساعته به  ةجلس يكدر  يبدن يتمجرب ترب ياندر ابتدا آموزش پرتاب آزاد بسكتبال توسط مرب

ارائه شد و  يشفاه يحات، توضيحصح ياجرا ةصورت كه در مورد نحو ينبه ا ،كنندگان داده شد شركت

 پرتاب هر كدام كه شد خواسته آموزان دانش از سپس). 29( داده شد  يشآنها نما يپرتاب برا ينچند

 توسط حركتشان الگوي و شود داده نشان آنها به اجرايشان غلط و صحيح نكات تا دهند انجام را آزاد

 پايان در و پرداختند تمرين به مربيان هاي ييراهنما باكنندگان  شركت آن از پس .شود اصالح مربيان

 در و شدند سازي يكسان امتيازشان و عملكرد كنندگان براساس شركت و گرفت انجام آزمون يشپ جلسه

 بود، سروش استثنايي مدرسة حياط تحقيق، محل. گرفتند جاي دشوار و آسان ينيگز هدف گروه دو

  .نكردند تجربه را جديدي محيط و داشتند كامل آشنايي تحقيق محيط با آموزان دانش بنابراين

 تمريني برنامة يك در دشوار، و آسان ينيگز هدف گروه دو در يبند گروه از پسكنندگان  شركت

 ورزش معلم بسكتبال، باتجربة مربي دو نظر با دشوار اهداف و آسان اهداف. كردند شركت يا جلسه9

 جلسه هر دركنندگان  شركت. شد انتخاب استثنايي كودكان پرورش و آموزش متخصص يك و مدرسه

. پرداختند يم بسكتبال آزاد پرتاب مهارت تمرين به و كردند يم پيدا حضور تمرين محل در

هر جلسه  در آنها امتياز و دادند يم انجام بسكتبال آزاد پرتاب 15 تمرين جلسة هر دركنندگان  شركت

 هر دركنندگان  شركت به آسان ينيگز هدف گروه در كه شدند يم مشخص گونه ينا اهداف. شد يم ثبت

 دشوار، ينيگز هدف گروه در و قبل جلسة امتياز از بيشتر درصد 10 بايد كه شد يم عنوان جلسه

 براي اهداف صورت اين به كردند، يم كسب را قبل جلسة امتياز از بيشتر درصد 30 بايدكنندگان  شركت

 براي اهداف كرد، يم كسب را 10 امتياز ،كننده شركت اگر مثال رايب .شد يم تعيينكنندگان  شركت

 گروه در اگر و 11 امتياز بود، آسان ينيگز هدف گروه در اگر شد، يم تعيين گونه ينا آينده جلسة

 يادداري آزمون تمريني، بي روز دو گذشت از پس. بود محقق نظر مورد 13 امتياز بود، دشوار ينيگز هدف

 و كردند پيدا حضور تمريني محل همان دركنندگان  شركت كه صورت بدين. گرفت انجام گروه دو هر در

 .)25، 26(شود  بررسي گروه دو يادداري ميزان تا داد انجامپرتاب 15كننده  شركت هر

 

  تحقيق يها افتهي
را نشان  يقتحق ينكنندگان ا سن، قد و وزن شركت يرهايمتغ يارو انحراف مع يانگينم 1 جدول

 ينيگز هدف گروه دو دركنندگان  شركت هاي نمره ميانگين دهد يم نشان 1 جدول به با توجه. دهد يم
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 تحت هايگروه بنابراين بوده، نزديك يكديگر به وزن و قد سن، متغيرهاي لحاظ به دشوار و آسان

  .بودند همسان تكليف، يادگيري برمؤثر  متغيرهاي نظر از مداخله از پيش مطالعه

  قد، وزن، سن يرهايتحت مطالعه از لحاظ متغ يها گروه هاي يژگيو. 1 جدول

ها گروه )متر يسانت(قد  )كيلوگرم(وزن  )سال(سن   

معيار انحراف ميانگين معيار انحراف ميانگين  معيار انحراف ميانگين   

آسان ينيگز هدف  54/14297/1363/4433/570/11  85/1  
دشوار ينيگز هدف  5/141  18/148/4322/91/11  96/1  

 

 ميانگين آخر تا اول جلسات طي اكتساب، مرحلة در است، شده داده نشان 1نمودار در كهطور همان

توان  كم كودكان در بسكتبال آزاد پرتاب مهارت در آسان ينيگز كنندگان در گروه هدف شركت امتيازهاي

 دشوار ينيگز هدف گروه امتيازهاي ميانگين در پيشرفتي گونه يچه ولي است، يافته افزايش ذهني

 به رو دشوار ينيگز هدف گروه امتيازهاي ميانگين نمودار بعد به هفتم جلسة از البته شود، ينم مشاهده

 هاي داده. است شده آزمون يشپ مرحلة از كمتر يادداري جلسات در آنها امتياز حال، اين با باالست،

 ميانگين دشوار، ينيگز هدف گروه به نسبت آسان ينيگز هدف گروه كه دهد يم نشان 1 جدول

  .كردند كسب باالتري امتيازهاي

  
 در مطالعه تحت يها گروه در بسكتبال آزاد پرتاب تكليف اجراي امتيازهاي ميانگين تغييرات .1نمودار 

 يادداري و اكتسابجلسه 9 آزمون، يشپ مراحل

0

5

10

15

20

25

پيش  
آزمون

جلسه  
اول

جلسه  
دوم

جلسه  
سوم

جلسه  
چهارم

جلسه  
پنجم

جلسه  
ششم

جلسه  
هفتم

جلسه  
هشتم

جلسه  
نهم

يادداري 
فوري

يادداري 
تاخيري

جرا
ن ا

گي
يان
م

جلسات آزمون

اهداف دشوار اهداف آسان



 1396 پاييز، 3، شمارة 9، دورة ورزشي _رشد و يادگيري حركتي                                                        392  
 

 

 پيشرفت) 72/14( آزمون يشپ به نسبت) 27/20( يادداري مرحلة در آسان ينيگز هدف گروه

 به نسبت) 50/14( يادداري مرحلة در دشوار ينيگز هدف گروه امتيازهاي ميانگين در اما ،اند داشته

 گروه به نسبت آسان ينيگز هدف گروه بنابراين نشد، مشاهده پيشرفتي) 60/15( آزمون يشپ مرحلة

  .دادند نشان بهتري عملكرد دشوار ينيگز هدف

 پرداخته آزمون يشپ مرحلة در مطالعه تحت يها گروه در تكليف اجراي ميانگين مقايسة به 2 جدول

  .است

 اجراي ميانگين لحاظ از مداخله از پيش مطالعه تحت يها گروه آيا كه داد خواهد نشان مقايسه اين

 خير؟ يااند  بوده همسان تكليف،

  

  مستقل tدو گروه تحت مطالعه همراه با آزمون  آزمون يشپ يازهايامت يانگينم يسةمقا .2 جدول

 

 از دشوار و آسان گزيني هدف تمرين گروه دو بين داري معنا اختالف ،2 جدول اطالعات به توجه با

 مداخله در شركت از پيش مطالعه، تحت كنندگان شركت بنابراين. ندارد وجود مالك تكليف لحاظ

  .اند بوده همسان

 در كننده تمرين ذهني ةماند عقب كودكان مقايسة به مربوط هاي داده تحليل 4و 3 هاي جدول

 مرحلة در بسكتبال آزاد پرتاب مهارت امتيازهاي ميانگين لحاظ از دشوار و آسان ينيگز هدف با محيط

 .دهد يم نشان را اكتساب

   

  مستقل tآزمون   آزمون پيش  كنندگان شركت

  ميانگين  تعداد  ها گروه
 انحراف
 معيار

t  
 تفاوت
  ميانگين

 درجة
  آزادي

  داري معنا

 ينيگز هدف

  آسان
11  72/14  66/7  

27/0  87/0  19  78/0  
 ينيگز هدف

  دشوار
10  60/15  02/7  
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  1آزمون كرويت موخلي. 3 جدول

 درون اثر
 آزمودني

Wموخلي 
 تقريبي
2 كاي  

 درجة
 آزادي

 معناداري

 اپسيلون

 - هاس گرين
 گيسر

 - هوين
 فلت

 حد
 پاييني

1 عامل  086/0  48/39  35 298/0  605/0  879/0  125/0  

 

 تصحيح از استفاده به نيازي بنابراين است، نشده معنادار موخلي آزمون ،3 جدول نتايج به توجه با

  .ندارد وجود آزادي درجات

 گروه دو براي اكتساب ةمرحل در تكراري يها اندازه در واريانس تحليل نتايج خالصه. 4 جدول
 دشوار و آسان ينيگز هدف

ها و شاخص  
 منبع تغييرات

مجموع 
 مجذورات

درجة 
 آزادي

ميانگين 
 F P مجذورات

آزمودني درون  
)تمرين(عامل   956/436  8 619/54  960/2  001/0  

تمرين× گروه   765/124  8 596/15  845/0  622/0  

695/2804 خطا  152 452/18    

آزمودني بين  
997/1110 گروه  1 997/1110  626/12  002/0  

923/1671 خطا  19 996/87    
 

 عملكرد نيانگيم يبرا يتكرار يها اندازه با انسيوار ليتحل آزمون حاصل كه 4 جدول

 نشان ،است 9 تا 1 ةجلس از اكتساب ةدر مرحل دشوار و آسان ينيگز هدف گروه دوكنندگان  شركت

 نيا ةفاصل در گروه هركنندگان  شركت عملكرد كه معنا نيا به ؛است دار معنا نيتمر ياصل اثر كه دهد يم

 اثر يول ،نبوده دار معنا گروه، در نيتمر متقابل اثر حال نيا با .است بوده دار معنا راتييتغ يدارا جلسه 9

 اكتساب روند در مطالعه تحت يها گروه عملكرد نيب دهد، يم نشان جينتا نيا. است دار معنا گروه ياصل

  .دارد وجود يدار معنا تفاوت مهارت،

 آزاد پرتاب مهارت امتيازهاي ميانگين روي بر مستقل t آزمون از حاصل نتايج دربردارندة 5 جدول

  .است شده بررسي مطالعه تحت گروه دو در است كه يادداري مرحلة در بسكتبال
 

   
                                                           

1. Mauchlys W 
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  يادداري ةمستقل در مرحل tدو گروه تحت مطالعه همراه با آزمون  هاييازامت يانگينم ةيسمقا. 5 جدول

  مستقل t آزمون   امتياز  كنندگان شركت

 انحراف  ميانگين  تعداد  ها گروه
 t  معيار

 تفاوت
  ميانگين

 درجة
  داري معنا  آزادي

  40/4  27/20  11  آسان گزيني هدف
20/2  77/5  19  04/0  

  38/7  50/14  10  دشوار گزيني هدف
 

 آسان گزيني هدف گروه كنندگان شركت، فوري يادداري مرحلة در كه دهد مي نشان 5 جدول

  .است دار معنا برتري اين و كردند كسب بسكتبال آزاد پرتاب مهارت در بهتري امتياز ميانگين

 آزاد پرتاب مهارت امتيازهاي ميانگين روي بر مستقل t آزمون از حاصل نتايج دربردارندة 6 جدول

  .است شده بررسي مطالعه تحت گروه دو در است كه يادداري مرحلة در بسكتبال

  يادداري ةمستقل در مرحل tدو گروه تحت مطالعه همراه با آزمون  هاييازامت يانگينم ةيسمقا. 6 جدول
  مستقلt آزمون   امتياز   كنندگان شركت

انحراف   ميانگين  تعداد  ها گروه
 t  معيار

تفاوت 
  ميانگين

درجة 
  داري معنا  آزادي

  25/4  45/19  11  گزيني آسان هدف
19/2  05/4  19  041/0  

  22/4  40/15  10  گزيني دشوار هدف
 

 گروه كنندگان شركت فوري، يادداري همانند تأخيري، يادداري مرحلة در كه دهد مي نشان 6 جدول

 برتري اين و كردند كسب بسكتبال آزاد پرتاب مهارت در بهتري امتياز ميانگين آسان گزيني هدف

  .است دار معنا

  

  يريگ جهينت و بحث
 و اكتساب بر دشوار گزيني هدف مقابل در آسان گزيني هدف اثر مقايسة حاضر، تحقيق اصلي هدف

  .بود پذير آموزش ذهني توان كم آموزان دانش در بسكتبال، آزاد پرتاب يادداري

 جلسه 9 آزمون، پيش مراحل در مطالعه تحت گروه دو كنندگان شركت اجراي نمودار مشاهدة با

 ذهني توان كم كودكان در مهارت اين يادگيري مورد در جالبي نتايج به توان مي يادداري و اكتساب
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 مراحل ابتداي در كه دارد اشاره موضوع اين به) 1926( 2اسنودي 1تمرين تواني قانون:  يافت دست

 نرخ تمرينات يافتن ادامه با و شود مي مشاهده كنندگان شركت عملكرد در سريع پيشرفت يادگيري،

 گروه در. نيست قانون اين با منطبق حاضر تحقيق كنندگان شركت اجراي .)28(شود  مي كند پيشرفت

 اكتساب، جلسة اولين در حتي و شود نمي مشاهده آزمون پيش جلسة به نسبت پيشرفتي دشوار اهداف

 ادامه هفتم جلسة تا تغيير اندكي با تقريباً عملكرد افت اين و شده ديده آنها عملكرد در شديدي افت

 نسبت عملكرد بهبود شاهد بعد به هفتم جلسة از. است هدف بودن دشوار سبب به موضوع اين كه دارد

 و نرسيده آزمون پيش مرحلة در عملكردشان به آنها عملكرد هنوز حال اين با .هستيم قبلي جلسات به

 از آنها امتياز ميانگين نهم جلسة در تنها و است بوده آزمون پيش جلسة از كمتر آنها امتياز ميانگين

 افزايش شاهد نهم تا هفتم جلسة از اينكه به توجه با. است رفته فراتر اندكي آزمون پيش مرحلة ميانگين

 منحني شيب و شود نمي مشاهده عملكردي افت تقريباً و بوديم دشوار اهداف گروه عملكرد در سريع

 پيشرفت كرد، مي پيدا ادامه تمرين جلسات اگر كه دارد وجود احتمال اين باالست، سمت به خوبي به

  . شد مي مشاهده گروه اين در بيشتري

 اين .كند مي مطرح حركتي هاي مهارت اجراي هاي منحني براي را هايي ويژگي ،)2007( مگيل

 هاي ويژگي از يكي. پذيري انطباق و پايداري همساني، پيشرفت، :از اند عبارت اجرا عمومي هاي ويژگي

 .شود مي ديده كم بسيار دشوار اهداف گروه مورد در كه )22(است  تكليف اجراي در 3همساني يادگيري،

 اين كه شود مي مشاهده بسياري نوسانات دشوار گزيني هدف گروه كنندگان شركت اجراي در واقع در

 در همساني آسان، اهداف گروه مورد در ولي است، همراه عملكرد افت با جلسات بيشتر در نوسانات

 و بوده متغير كنندگان شركت اجراي ابتدا كه معناست اين به و بوده مشاهده قابل اكتساب جلسات اواخر

 تكليف امتيازهاي ميانگين تمرينات، ادامة با اما داشتند، زيادي فاصلة يكديگر از شده كسب امتيازهاي

 ميانگين كه) 22( است يادگيري هاي ويژگي از ديگر يكي ،4پايداري. اند شده نزديك يكديگر به مالك

 يادداري جلسة امتياز ندارد، زيرا همخواني ويژگي اين با دشوار اهداف گروه كنندگان شركت امتيازهاي

 يعني شود، مي ديده پايداري آسان اهداف مورد در اما است، بوده كمتر آزمون پيش جلسة به نسبت

 عنوان تحت آنچه ضمن در. داشتند آزمون پيش جلسة به نسبت بهتري بسيار اجراي كنندگان، شركت

                                                           
1. Power law of Practice 
2. Snoddy 
3. Consistency 
4. Persistence 
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 عنوان به حركتي كنترل و يادگيري متون در آزمون اكتساب طول در اجرا نوسانات و يادگيري فالت

 ديده آسان اهداف گروه كنندگان شركت در نيز شود مي ياد حركتي تكليف يادگيري با موازي اجزاي

 آسان اهداف گروه كنندگان شركت داد، نشان 1 نمودار كه گونه همان). 26(است  همخوان آنها با و شده

 دچار تقريباً هفتم تا پنجم جلسات در دشوار اهداف گروه كنندگان شركت و هشتم تا پنجم جلسات در

 كنندگان شركت در اكتساب مرحلة در تكليف اجراي منحني الگوي كه رسد مي نظر به. اند شده فالت

 احتمال اين واقع در. نيست همخوان) 2003( مگيل توسط شده ترسيم منحني الگوي با حاضر تحقيق

 در است، شده مطرح مگيل توسط كه اجرا هاي منحني مورد در پيشنهادشده هاي ويژگي كه دارد وجود

  . باشد نداشته كارايي ذهني ماندة عقب كودكان در حركتي هاي مهارت اجراي مورد

 گزيني هدف گروه عملكرد در يادداري و اكتساب آزمون، پيش مراحل در عملكرد بهبود و پيشرفت

 در افت اكتساب، جلسات تمام در دشوار، گزيني هدف گروه در كه درحالي است، شده مشاهده آسان

 كه جهت آن از سخت و دشوار اهداف شد، عنوان كه گونه همان. شد مشاهده كنندگان شركت عملكرد

 گذارد مي اثر عملكرد و اجرا روي بر رسند، مي نظر به غيرممكن حتي مواقع برخي و نيستند يافتني دست

شود  مي عملكرد سطح كاهش و سرخوردگي موجب و شده شكست به منجر دشوار بسيار اهداف اينكه و

 اين معموالً اينكه و بودند ذهني ماندة عقب كودكان حاضر، پژوهش كنندگان شركت كه آنجا از .)21( 

 ارائه انگيختگي از اي بهينه سطح آنها به اگر نياز دارند، انگيزه و تشويق به تكليفشان اجراي براي افراد

. باشند داشته هم عملكرد افت است ممكن بلكه شود، نمي ديده عملكردشان در پيشرفتي تنها نه نشود،

 موجب كه شده ايجاد آسان، گزيني هدف گروه در انگيختگي از اي بهينه سطح كه دارد وجود احتمال اين

 به نسبت يادداري مرحلة در مالك تكليف اجراي ميانگين در عملكرد افت. است شده عملكرد شدن بهتر

 گزيني هدف گروه كنندگان شركت به نسبت دشوار گزيني هدف گروه كنندگان شركت در آزمون پيش

 سطح تكليفي، هر براي كه است اين بر عقيده كرد، توجيه وارونه U نظرية ديدگاه از توان مي را آسان

 سطح، اين از انگيختگي افزايش با و است سطح اين در عملكرد اوج .دارد وجود انگيختگي از اي بهينه

  ).40(كرد  خواهد افت عملكرد

 عملكرد بهبود موجب تا شود رعايت حركتي تمرينات در گزيني هدف در بايد كه اصولي ترين مهم از

 كه اهدافي كه است اين باشند، داشته توجه آن به بايد ورزشكاران و معلمان و مربيان و باشد

 سالم افراد روي بر مختلف تحقيقات در). 21( باشد دشوار خيلي نه و آسان خيلي نه گزينند، برمي

 آنها نتايج با حاضر تحقيق نتايج اما اند، داشته بهتري عملكرد دشوار اهداف گروه كه است شده مشخص
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 .داشتند بهتري عملكرد آسان گزيني هدف گروه در ذهني ماندة عقب كودكان و ندارد همخواني

 تعيين را اهداف كه ديگري فرد هر يا معلم يا مربي كردند، اشاره)  2004( هوستون و برور طوركه همان

 كننده تعديل نقش عوامل اين ).39( كند توجه نيز اجراكننده فرد انگيزش و ها توانايي به بايد كند، مي

 گزيني هدف كه رسد مي نظر به). 40(داشت  خواهند فرد در بسزايي تأثير هدف پذيرش در و) 6( دارند

 شامل كه اهداف را براي عمده ديدگاه دو است توانسته حاضر تحقيق كنندگان شركت در آسان

 .كند برآورده است، تكليف گيري جهت و فرد گيري جهت

 گيري جهت )ب فرد؛ گيري جهت )الف :دارد وجود اهداف براي عمده ديدگاه دو داده نشان تحقيقات

 تكليف گيري جهت با و يابند درمي را موفقيت و شكست از خود توانايي فرد، گيري جهت با افراد .تكليف

در  درك و آگاهي اين كه كنند مي پيدا درك عملكرد بهبود در هايشان شايستگي و ها توانايي به نسبت

 است، مشاهده قابل آسان گزيني هدف گروه در وضوح به عملكرد، بهبود در ها شايستگي و ها توانايي زمينة

 كه شده موجب ذهني، ماندة عقب كودكان براي آسان هاي هدف تعيين و انتخاب كه اي گونه به

 پيدا هايشان شايستگي و ها توانايي در خصوص بهتري درك آسان، گزيني هدف گروه كنندگان شركت

 ديدگاه، دو اين روي بر تحقيقات خالصه طور به.  شود مي عملكرد پيشرفت و بهبود موجب كه كنند

 شكست و موفقيت از آنها تفسير به زيادي بستگي افراد توانايي و كفايت كه است انديشه اين بر تأكيدي

 موجب بخشند، مي بهبود مهارت در را اجرا نحوة و عملكرد كه اهدافي ذكرشده موارد بر عالوه .دارد

 اگر و بخشد مي ارتقا شدن موفق براي را دروني هاي انگيزه اهداف. شوند مي نيز تمرين كيفيت پيشرفت

 در آنچه به توجه با ). 5( برند مي باال افراد در را نفس اعتمادبه و رضايت باشند، آسان اهداف اهداف، اين

 تكليف گيري جهت با دارند، قرار آسان گزيني هدف گروه در كه افرادي شد، مطرح گيري جهت ديدگاه

 كنند مي تمركز عملكردشان شدن بهتر روي آنها زيرا كنند، گزيني هدف بينانه واقع صورت به دارند تمايل

 اين. است شده آسان گزيني هدف گروه يادداري و اكتساب جلسات در عملكرد پيشرفت موجب امر اين و

 گيري جهت در هم نخبه ورزشكاران براساس نتايج تحقيقات. نيستند هم از مستقل هدف ديدگاه دو

  .)12(  هستند بااليي سطح در فرد گيري جهت در هم و تكليف

 گرفته، انجام سازماني و صنعتي هاي محيط در گزيني هدف روي بر زيادي تحقيقات اگرچه

 تأثير آنها از بسياري و پرداختند ورزشي هاي محيط در گزيني هدف بررسي به بسياري پژوهشگران

 مطالعة به كه تحقيقي اما كردند، مطالعه دشوار و آسان اهداف تفكيك به را عملكرد بر گزيني هدف
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 حركتي تكاليف در ذهني ماندة عقب كودكان مانند خاص كودكان گروه در دشوار و آسان گزيني هدف

  .  خورد نمي چشم به باشد، پرداخته

 روي بر) 31( 2لي و اسميت وكمان، تير تكليف روي بر) 6( 1واستنيكك بارنت هاي نتايج پژوهش

 و 4ونيلن دانشگاهي، زنان آزاد پرتاب روي بر) 20(  3الك و لرنر حركتي، – ادراكي جديد تكليف يك

 به نسبت گزيني هدف گروه اساساً كه دهد مي نشان خانم، بازهاي اسكيت روي بر) 35(  همكاران

 كسب بيشتري امتياز و داشته بهتري عملكرد "بكن را تالشت بيشترين" گروه يا هدف بدون هاي گروه

  .اند كرده

 روي بر را دشوار و آسان گزيني هدف اثر كه هايي پژوهش شود مي مشخص قبلي تحقيقات مرور با

 هدف نوع سه ،) 5(  همكاران و 5انشل .اند يافته دست متفاوتي نتايج به اند، كرده مطالعه سالم افراد

 سبب دشوار اهداف كه دادند نشان كردند و بررسي دانشجويان روي بر را خودگزين و دشوار آسان،

  . بود شده كنندگان شركت عملكرد و دروني انگيزش كاهش موجب آسان اهداف و افزايش

 بررسي نشست و دراز تكليف عملكرد بر را غيرواقعي و دشوار اهداف تأثير )38(همكاران  و 6وينبرگ

وجود  ”تالش بيشترين“ گروه و دشوار اهداف گروه نتايج بين داري معنا تفاوت دادند نشان و كردند

  .ندارد همخواني مذكور نتايج تحقيقات با حاضر پژوهش نتايج. ندارد

 دشوار و ياختصاص اثر آنها. ندارد همخواني ،)25( موتري و موني هاي يافته با حاضر تحقيق نتايج

 يها گروه به كه بودند نفر 46  ها كننده شركت. كردند مطالعه كودكان نتونيبدم عملكرد در را هدف بودن

 كه داد نشان جينتا .گرفتند قرار ينيگز هدف گروه سه در يتصادف طور به سپس و شدند ميتقس دونفره

 را خود تالش حداكثر« گروه اما ،شدند موجب افراد عملكرد در را يمعنادار يبهبود دشوار و آسان اهداف

 نيهمچن. نشد مشاهده دشوار و آسان اهداف نيب يمعنادار تفاوت چيه. نشان نداد يبهبود گونه چيه بكن

اساساً هر دو  .كردند يم تالش سخت آنها به دنيرس يبرا و بودند رفتهيپذ را شده نييتع اهداف كودكان

   .نداشته است يبرتر يگريبر د يگروه يول ،به اهدافشان تالش كردند دنيرس يگروه آسان و دشوار برا

                                                           
1. Barnett & Stanicek 
2. Smith, M. & Lee 
3. Lerner & Locke 
4. Wanlin 
5. Anshel 
6. Weinberg 
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در  يحركت – يادراك يها مهارت يريادگيآسان و دشوار را بر  ينيگز هدف ريكه تأث يقاتيتحق ربيشت

 كه يدرحال ،شود يبهبود عملكرد م موجبنشان دادند كه اهداف دشوار  ،اند كرده يافراد سالم بررس

 ديشا. استآورده  دست هب يذهن ةماند كودكان عقب يرا برا ها افتهي نيخالف ا يجينتا حاضر قيتحق

 با آنها تعامل و فيتكل اجراي و نيتمر يزشيانگ طيمح متقابل تأثيرات قيطر از را ها افتهي نيا بتوان

 يشناس روان و رييادگي حوزة در برجسته محققان .كرد ليتحل و بحث اجراكنندگان يشناخت يها ييتوانا

كنندگان  شركت يو انتخاب اهداف دشوار برا) 3( است يزشيانگ استراتژي كي ينيگز هدف كه اند افتهيدر

انتخاب اهداف دشوار  نيهمچن. )36(كند  جاديرا در افراد ا يختگياز اضطراب و انگ يسطوح تواند يم

و  اديز زشيانگ جاديكه به ا) 3(كند  جاديا يذهن ةماند از رقابت را در افراد عقب يسطوح تواند يم

  ).9( افت عملكرد منجر شده استو  ازحد شيب يختگيانگ

 مهارت ياجرا سرعت ديبا نكهيا ضمن كه است يحركت مهارت بسكتبال، آزاد پرتاب گريد طرف از

. رديگ صورت موازنه كي دقت و سرعت نيب واقع در. شود توجه هم دقت بحث به ديبا شود، اجرا آن در

 نيب موازنه جاديا يبرا ،يشناخت تيفعال نيهم و است يشناخت تيفعال كي ازمندين موازنه نيا شك يب

 افراد يبرا سطوح نيا كه) 33( كرد خواهد جاديا را يختگيانگ از يسطوحخود  خودبه دقت و سرعت

 يشناخت ييتوانااساساً  كه يذهن ةماند عقب كودكان يبرا اما ،باشد مخرب تواند ينم يعاد و سالم

 در كه دارد احتمال. شود منجر اجرا اوج به يابيدست عدم و عملكرد افت به است ممكن دارند، يكمتر

 با ،است دقت و سرعت نيب موازنه جاديا يبرا تالش حاصل كه يختگيانگ نيا دشوار، ينيگز هدف گروه

 دشوار ينيگز هدف گروه در عملكرد ديشد افت به و شده جفت دشوار اهداف انتخاب از حاصل يختگيانگ

 از حاصل يختگيانگ با دقت و سرعت نيب ةموازن جاديا از حاصل يختگيانگ كه يدرحال .باشد منجر شده

 عملكردبه  بلكه ،نشده عملكرد افت موجبتنها  نه شدن، جفت نيا اما ،شده جفت آسان اهداف انتخاب

 بوده كم اريبس آسان اهداف از حاصل يختگيانگ كه دهد يم نشان نيا و است همنجر شد هم مطلوب

 و عملكرد در يافت شود، يم جفت سرعت و دقت نيب ةموازن از حاصل يختگيانگ با يوقت كه است

 افتنديدر كه بودند يكسان نياول) 17(2يفاز و يهارد و) 6(1اپتر. شود ينم دهيدكنندگان  شركت شرفتيپ

 نقش يزشيانگ طيشرا از حاصل يختگيانگ مقدار تحمل در تواند يم مهارت اجراكنندگان يشناخت سطح

 تحمل ييتوانا، باشد باالتر فيتكل انيمجر يشناخت ييتوانا اندازه هر كه بيان كردند آنها. باشد داشته

                                                           
1. Apter 
2. Hardy and Fazzy 
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 عملكرد افت موجب تواند ينم جادشدهيا يختگيانگ نيبنابرا. افتي خواهد ارتقا اديز سطوح در يختگيانگ

 يختگيانگ تحمل ييتوانا دارند، ينييپا يشناخت ييتوانا يذهن يها يشود و از آنجا كه كودكان با ناتوان

 باشد، ازحد شيب دشوار اهداف انتخاب مانند يختگيانگ نيا زانيم اگرخصوص  به ،ابدي يم كاهش آنها در

 ييتوانا كه سالم افراد در دشوار ينيگز هدف ل،يدل نيهم به ديشا. شود يم عملكرد ديشد افت موجب

 ةماند عقب افراد در يول ،شود يم عملكرد بهبود موجب ،دارند ييباال يشناخت ييتوانا و يعيطب يذهن

  .افتد يم اتفاق آن خالف يذهن

از چهار  ينيگز هدف ،مطرح كردند ينيگز هدف يكيدر راهبرد مكان) 22( التهامكه الك و  گونه همان

توسعه  .4 و ي؛داريپا شيافزا .3 ؛تالش شيافزا .2 ؛جلب توجه .1 :گذارد يعملكرد اثر م شيبر افزا قيطر

 يبرا زشيانگ شيباال و افزا يختگيانگ جاديانتخاب اهداف دشوار و ا نيبنابرا. يريادگي ديجد يها روش

 ةكيبار كياست  ممكنو  شود يتوجه افراد م زانيدر م اديز ييجا هو ترس از شكست سبب جاب تيموفق

 از يا كهيبار شيافزا سبب يختگيانگ از ييباال سطوح ،يادراك ةكيبار يةنظربراساس . دكن جاديا يادراك

 فيتكل رييادگي و عملكرد براي توجه ةدامن كاهش و يرامونيپ اطالعات از ارييبس حذف و توجه تمركز

 اجرا هنگام به يافتيدر اطالعات از يبرخ به توجه شيافزا ةجينت است ممكن يادراك ةكيبار عالوه، به .است

 و شود ينم استفاده مربوط يها نشانه ارييبس از زش،يانگ باالي سطوح حضور در .باشد فيتكل رييادگي و

 عملكردشان در دشوار ينيگز هدف با افراد علت نيهم به ،نرسد آن ةنيبه حد به است ممكن عملكرد

 كمتر هم آزمون شيپ ةمرحل از يادداري ةمرحل در آنها هايازيامت نيانگيم يحت ،نشد مشاهده يشرفتيپ

 ).28( است بوده

 در )2002(هاگز  و كوپلند .دارد همخواني) 10( هاگز و كوپلند نتايج پژوهش با حاضر تحقيق نتايج

 افراد در ساده تكاليف عملكرد روي گزيني هدف تأثيرات كهرا  هفده پژوهش تعداد مروري مقالة يك قالب

 تكاليف تخته، روي ميخ كوبيدن مثل آساني تكاليفي. كردند تحليل بودند، كرده آزمايش را ذهني توان كم

 ،)16( قهوه هاي جعبه كردن مرتب ،)34( اي مدرسه تكاليف ،)15( نظافت و كردن تميز به مربوط

 تكاليف عنوان به خودكار وسايل كردن سوار و كردن باز دكمه، كردن بسته و باز وسايل، و ابزار جايي جابه

 نسبت گزيني هدف گروه نشان داد كه ها پژوهش اين نتايج. بودند مطرح مرورشده هاي پژوهش در مالك

 كه گرفتند نتيجه محققان همچنين. اند داده نشان  مالك تكاليف در بهتري عملكرد كنترل گروه به

 در ساده هاي تكليف عملكرد در مؤثر بهبود به آموزشي هاي راهبرد ديگر با تركيب در گزيني هدف راهبرد

 كه ها پژوهش اين در استفاده مورد تكاليف شد، اشاره كه گونه همان. شود مي منجر ذهني توان كم افراد
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 به ساده تكاليف كه آنجا از و است ساده و آسان تكاليف است، بوده ذهني ماندة عقب افراد با مرتبط

 حاضر تحقيق در اساس اين بر. دهد مي نشان را بهتري عملكرد ندارد، نياز ادراكي پيچيده فرايندهاي

 و اهداف پردازش به قادر اينكه دليل به بوديم، گرفته نظر در آنها براي دشوار اهداف كه گروهي

 آنها عملكرد در شديدي افت و گيرد مي قرار تأثير تحت عملكردشان نيستند، ادراكي پيچيدة فرايندهاي

 تكاليف روي پژوهش در) 32(همكاران  و 1سوئين و) 11(هاگز  و كوپلند كه گونه همان. شود مي مشاهده

 هنگام اغلب ذهني توان كم كودكان كه رسيدند نتيجه اين به ذهني ماندة عقب كودكان روي آسان

 كنندگان شركت مورد در مسئله اين كه شوند مي زياد اشتباه و افت دچار مشكل مسائل با مواجهه

 در دشوار اهداف آنها براي كه ذهني ماندة عقب آموزان دانش واقع در .است كرده صدق هم حاضر تحقيق

 شده آنها در عملكرد افت موجب كه كرديم ايجاد آنها در انگيزش از بااليي سطوح بوديم، گرفته نظر

 آزاد پرتاب امتيازهاي ميانگين يادداري، آزمون در كه بوده اي گونه به عملكرد افت اين و است

  .است بوده كمتر هم آزمون پيش مرحلة از حتي كنندگان شركت

 مطرح ذهني توان كم كودكان آموزش در را آسان گزيني هدف اهميت جاري تحقيق هاي يافته

 در دشوار گزيني هدف برخالف  آسان گزيني هدف كه كرد ادعا توان مي ها يافته اين براساس. كند مي

 گروه اين مربيان و معلمان است، مؤثرتر ذهني توان كم كودكان در بسكتبال آزاد پرتاب مهارت و آموزش

 آسان گزيني هدف طريق از را ورزشي مشابه هاي مهارت و بسكتبال آزاد پرتاب مهارت توانند مي افراد از

 و معلمان مربيان، براي هزينه و وقت صرف لحاظ به طريق اين از آموزش بسا چه و دهند آموزش آنها به

  . باشد سودمندتر والدين

 هاي نمره براساس حاضر پژوهش در كنندگان شركت بندي گروه كه موضوع اين به توجه با

بود،  همديگر از متفاوت گروه هر در پسران و دختران تعداد گرفت، صورت مالك تكليف آزمون پيش

 گزارش تحقيق اين در پژوهشي محدوديت يك عنوان به كنندگان شركت جنسيت كنترل رو عدم ازاين

  . شود مي
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Abstract 
Goal setting is a motivational item that is usually used for enhancing sport 
skills learning. The aim of the present study was to investigate the effect of 
easy versus difficult goals on acquisition and retention of basketball free 
throws in educable children with mental retardation (AWMR). A total of 
twenty one AWMR educable students (aged between 8 and 13) were 
assigned to either a difficult of easy goals group. Participants exercised the 
task for nine sessions across acquisition phase. Both groups performed a 
pretest before the acquisition sessions. Acquisition tests were taken during 
acquisition phase, and immediate and delayed retention tests were also taken 
after 2 and 10 days of no practice respectively. We performed statistical 
analyses with a repeated measures analysis of variance (ANOVA), and an 
independent t test. Results showed that easy goal setting group significantly 
improved their performance in acquisition and retention phases (P<0.05) 
while difficult goal setting group showed no improvement in their 
performance. These finding suggest the setting easy goals instead of difficult 
goals improves the performance of basketball free throws in children with 
mental retardation. 
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