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 چکيده
حرکتی -کتساب و تحکیم یادگیری یک مهارت ادراکیااجتماعی بر  -ایتحقیق حاضر با هدف تعیین تأثیر بازخورد مقایسه

صورت های آماری بهعنوان نمونهآموز دبیرستانی بهدانش 36فت. در این تحقیق آموزان پسر دبیرستانی انجام گردر دانش

ت، منفی و واقعی قرار گرفتند. پس از ثبت امتیازات اجتماعی مثب -نفری بازخورد مقایسه 12تصادفی در سه گروه 

تایی سرویس بلند ه بلوک سهها در هر روز تعداد دآزمون، در مرحلۀ اکتساب که پنج روز به طول انجامید، آزمودنیپیش

متعلق به آن بودند،  بدمینتون را اجرا کردند که بعد از هر بلوک بازخورد میانگین امتیازات خود را با توجه به گروهی که

م تر از امتیاز واقعی( و واقعی )امتیاز واقعی( دریافت کردند. آزمون تحکیپایینصورت مثبت )باالتر از امتیاز واقعی(، منفی )به

ها و همگنی آزمون اجرا شد. پس از بررسی نرمال بودن دادهتمرینی همانند پیشساعت بی 72یادگیری نیز پس از 

گیری مکرر، تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون ازههای تحلیل واریانس با اندها از آزمونمنظور تحلیل دادهها بهواریانس

جب بهبود استفاده شد. نتایج نشان داد که در مرحلۀ اکتساب، تمرین مو  P ≤05/0تعقیبی توکی در سطح معناداری 

های بازخورد مثبت، منفی و واقعی در این مرحله تفاوت معناداری مشاهده نشد. ها شد، اما بین عملکرد گروهعملکرد گروه

های تحقیق بیانگر این گر بود. یافتههای دیبهتر از گروه طور معناداریمیزان تحکیم یادگیری نیز در گروه بازخورد مثبت به

رکتی همانند سرویس بلند هدفدار ح -ت در تحکیم یادگیری یک مهارت ادراکیاجتماعی مثب -ایاست که بازخورد مقایسه

 بدمینتون مؤثر است.

 

 های کليدیواژه

-، مهارت ادراکیجتماعی، تحکیم یادگیری، ساارویس بدمینتونا -ایاکتساااب، بازخورد انگیزشاای، بازخورد مقایسااه

 حرکتی.
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 مقدمه

در ادبیات یادگیری حرکتی به نقش مهم و کلیدی بسیاری از متغیرها در بهبود فرایند اجرا و یادگیری 

ای به . از جملۀ این متغیرها که در تحقیات اخیر هم توجه ویژه(1)های حرکتی اشاره شده است مهارت

عنوان یکی از عوامل توان بهمختلف بازخورد انگیزشی است که میهای آن شده، استفادۀ مربیان از طرح

عبارتی نقش تأثیرگذار مربیان در ایجاد انگیزش های حرکتی در نظر گرفت. بهموفقیت در اجرای مهارت

(. تحقیقات زیادی در خصوص تأثیر انواع بازخورد افزودۀ 2در یادگیرندگان بااهمیت توصیف شده است )

های مختلفی به های حرکتی انجام گرفته که هر کدام با شیوهساب و یادگیری مهارتانگیزشی بر اکت

شک یادگیری زمانی اتفاق خواهد افتاد که در حافظۀ بی اند.کاربرد این متغیر در مطالعه خود پرداخته

اد ای از فرایندهاست که از طریق آن در حافظه یک رخدتحکیم مجموعهبلندمدت ذخیره و تحکیم یابد. 

(. مطالعات مربوط 3)یابد طور تدریجی به حافظۀ بلندمدت انتقال میشود و بهیا تجربۀ ثبت و تقویت می

اند شرایط تمرینی که موجب القای احساسات مثبت در رابطه زمینۀ بازخورد و رفتار مربیگری نشان داده

کارامدی و همچنین عملکرد تواند احساس شایستگی و خودشود، میکنندگان میبا نتایج عملکرد شرکت

(، قرارگیری در 1976. براساس مشاهدات بنسون و کنلی )(4-7)و یادگیری حرکتی را افزایش دهد 

عبارتی یا به 1شدهشود که آن را کفایت آموختهموقعیت موفقیت و نتایج مثبت، سبب القای حالتی می

رسد انگیزش مثبت تأثیرات کفایت نظر می. بنابراین به(8-11)نامند شده میکوشندگی آموخته

که ( زمانی1976) 2شدۀ سلیگمنراساس نظریۀ درماندگی آموختههمراه داشته باشد. بشده را بهآموخته

های متعدد اجتماعی، فرهنگی و آموزشی قرار گیرد، احساس ناتوانی کنترل بر شرایط فرد در موقعیت

ثباتی تأثیر بودن فعالیت و پاسخ خود را احساس کند، دچار نوعی تزلزل و بیمحیط را تجربه کند و بی

پذیرد. از نظر های بعدی نیز با وجود امکان موفقیت، پیشاپیش شکست را میموقعیتخواهد شد و در 

ای از کمبودهای شناختی، انگیزشی و هیجانی شده مجموعهسلیگمن و محققان دیگر درماندگی آموخته

. بنابراین (10-12)دهد دنبال ادراک، تجربه و انتظار غیرمحتمل میان رفتار و نتایج آن رخ میاست که به

همراه داشته باشد. از طرفی باندورا به شده رارسد انگیزش منفی، تأثیرات درماندگی آموختهنظر میبه

کننده و بینیمدی شخص نقش پیشاکند باورهای خودکار( در نظریۀ خودکارامدی عنوان می1997)

                                                           
1. Learned competence 

2 . Seligman Learned Helplessness Theory 
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(. به همین سبب در برخی موارد 13کند )گرانه در الگوی تفکر، رفتار و انگیزش فرد بازی میمیانجی

 (.14اند )یادگیری افراد را بررسی کرده محققان از طریق دستکاری خودکارامدی عملکرد و

های اخیر محققان نوع جدیدی از بازخورد انگیزشی با عنوان بازخورد ها، در سالبا عنایت به این دیدگاه

اند که به نتایج مفیدی در بحث عملکرد و یادگیری را مطرح کرده 2یا هنجاری 1اجتماعی -ایمقایسه

ها بازخورد آگاهی از نتیجۀ کاذب ارائه ین نوع بازخورد، به آزمودنیتکالیف حرکتی منجر شده است. در ا

صورت درصدی از نتایج عملکرد دیگران به شکل مثبت یا منفی که نتیجۀ عملکرد افراد بهطوریشود، بهمی

د بررسی تر از مقدار واقعی عملکرد افراد( به آنها ارائه و آثار آن بر عملکرد و یادگیری افرا)باالتر یا پایین

شده ( بازخورد کاذب مثبت ارائه1383(. برای مثال در مطالعۀ فرخی و محمدزاده )12، 14-20شود )می

کرد، نسبت به بازخورد کاذب منفی که شکست ها که موفقیت یا عملکرد باالتر را به آنها القا میبه آزمودنی

کنترل، هم در مرحلۀ اکتساب و هم در یادگیری کرد و نیز نسبت به گروه یا عملکرد پایین را به آنها القا می

( 2008(. در مطالعۀ هاچینسون و همکاران )12طور معناداری بهتر عمل کرد )متعاقب آزمون یادداری به

داد، در مقایسه با کنندگان که عملکرد آنها را باالتر نشان میشده به شرکتنیز بازخورد کاذب ارائه

داد، موجب افزایش عملکرد تحمل و استمرار تالش در یک تر نشان میبازخوردی که عملکرد را پایین

بخش بودن تکلیف و خودکارامدی در گروه بر این، لذتتکلیف تولید نیروی ایزومتریک دست شد. عالوه

تواند اصل اساسی در ارزیابی عملکرد افراد اول افزایش یافت و عنوان کردند که ارائۀ اطالعات هنجاری می

( در مطالعۀ خود بر روی دانشجویان کارشناسی نشان دادند که در 2010. لیث ویت و ولف )آ(14)باشد 

یک تکلیف تعادلی افراد گروه بازخورد هنجاری مثبت و منفی نسبت به گروه کنترل یادگیری بهتر داشتند 

. (15)د اجتماعی مثبت دریافت کرده بودند، بیشتر بو -ایکه این اثر در گروهی که بازخورد مقایسه

بندی، بازخورد هنجاری مرتبط با بهبود عملکرد (، در یک تکلیف زمان2010همچنین ولف و همکاران )

از یک بلوک کنندگان دربارۀ بهبود عملکردشان های تمرینی قبلی ارائه کردند. با اینکه شرکترا به بلوک

به بلوک دیگر بازخوردی دریافت نکردند )فقط بازخورد خطا بعد از هر کوشش دریافت کردند(، گروهی از 

کنندگان که به آنها بازخورد هنجاری بهبود عملکرد باالتر از میانگین داده شده بود، نسبت به شرکت

کمتر از متوسط بوده است، عملکرد  گروهی که این باور در آنها القا شده بود که بهبودی در عملکردشان

های مؤثرتری را در آزمون انتقال نشان دادند، ولی در مرحلۀ اکتساب و یادداری تفاوتی بین عملکرد گروه

                                                           
1. Social-comparative feedback 

2. Normative feedback  
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( در آزمایش خود 2012. در مطالعۀ دیگری ولف و همکاران )(16)بازخورد مثبت و منفی مشاهده نشد 

تأثیرات سودمند یادگیری را در حین تمرین یک تکلیف تعادلی با افراد سالمند تکرار کردند. 

ردند که کاجتماعی منفی دریافت کرده بودند، اظهار می -ایکنندگانی که بازخورد مقایسهشرکت

اجتماعی بودند،  -ایعملکردشان بهتر از همساالنشان بوده و از گروه کنترل که فاقد اطالعات مقایسه

کنندگان در گروه تمرینی در مقایسه با گروه کنترل، یادگیری بهتری را نشان دادند. همچنین شرکت

. (17)های خود کمتر نگران و عصبی بودند گزارش کردند که در حین انجام تکلیف تعادلی در مورد توانایی

زخورد هنجاری مثبت و ساله در دو گروه با 10کودک  32( تعداد 2012در مطالعۀ آویال و همکاران )

شکل متحدالمرکز را انجام دادند. نتایج بررسی نشان ایکنترل، تکلیف پرتاب کیسۀ لوبیا به اهداف دایره

داد گروهی که بازخورد هنجاری مثبت دریافت کرده بودند، دقت پرتابشان در آزمون یادداری بهتر از گروه 

د اجرای بهتری نسبت به میانگین یا همساالن خود دارد، دیگر بود. آنها عنوان کردند، این باور که یک فر

(. جهانبخش و 18دهد )شود و یادگیری حرکتی کودکان را افزایش میبه افزایش انگیزه در او منجر می

گیری پرتابی در کودکان بررسی ( تأثیر بازخورد هنجاری را بر یادگیری مهارت هدف1394همکاران )

ساله را به سه گروه بازخورد هنجاری مثبت، منفی و واقعی تقسیم کردند.  11تا  9کودک  90کردند. آنها 

نتایج بررسی آنها نشان داد که بین هر سه گروه در مراحل اکتساب، یادداری و انتقال تفاوت معناداری 

که امتیاز گروه بازخورد هنجاری مثبت نسبت به گروه بازخورد هنجاری منفی و گروه طوریوجود دارد، به

ازخورد هنجاری منفی نسبت به گروه بازخورد واقعی بهتر و باالتر بود. آنها عنوان کردند که بازخورد ب

پور نوایی و (. اشرف19گیری پرتابی در کودکان دارد )کنندگی بر یادگیری مهارت هدفمثبت اثر تسهیل

در عملکرد پایداری قامت  ( تأثیر بازخورد هنجاری را بر انگیزۀ درونی دانشجویان مبتدی1394همکاران )

شده، تالش و نمرۀ کلی انگیزۀ های شایستگی ادراکمقیاسبررسی کردند. نتایج نشان داد که بین خرده

درونی تفاوت معناداری وجود دارد. آنها با توجه به نتایج تحقیق به مربیان پیشنهاد کردند که با فراهم 

کید بر مفید بودن آن اثر مثبتی بر اجرای حرکتی بگذارند کردن تجربیات موفق از طریق ارائۀ بازخورد و تأ

اجتماعی را بر  -ای( در پژوهشی تأثیر بازخورد مقایسه2016پور نوایی و همکاران )(. همچنین اشرف20)

پایداری و کارایی برخی عضالت منتخب بررسی کردند. نتایج آزمون یادداری نشان داد که در گروه بازخورد 

طور معناداری بت به گروه بازخورد هنجاری منفی و گروه کنترل شاخص پایداری کل بههنجاری مثبت نس

طور بهتر بوده است. همچنین شاخص الکترومیوگرافی عضالت منتخب در گروه بازخورد هنجاری مثبت به

 ها متفاوت بود. معناداری با دیگر گروه
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طور مستقیم انگیزشی است که به این محققان عنوان کردند که بازخورد هنجاری دارای کارکرد

 (.21دهد )تغییرات فیزیولوژیکی سطح کنترل تعادل را تحت تأثیر قرار می

دهندۀ نتایج متناقض عضاً نشاناجتماعی ب -ایگرفته در زمینۀ بازخورد مقایسهبررسی تحقیقات صورت

تفاده در این کالیف مورد اسدر زمینۀ اثربخشی این نوع بازخورد در تکالیف حرکتی است. از سویی اغلب ت

ه بوده و در بندی، تعادلی و غیرتحقیقات، تکالیف حرکتی بنیادی صرف مانند تکالیف پرتابی ساده، زمان

دلیل نیاز به ون که بهخصوص سرویس بدمینتهای تخصصی ورزشی بهاین تحقیقات به مطالعۀ مهارت

عنوان یک مهارت تواند بهدر حین اجرا می های مختلف و همچنین نیاز به دقتهماهنگی و کنترل بخش

ر گرفته شود، پرداخته نشده است. بنابراین ضرورت بررسی این نوع بازخورد در حرکتی در نظ -ادراکی

کند های ورزشی اهمیت پیدا میهای کاربردی آن در آموزش مهارتعبارتی جنبههای ورزشی یا بهمهارت

کتساب و تحکیم یادگیری یک مهارت ااجتماعی بر  -ایرد مقایسهآید که آیا بازخوو این سؤال پیش می

رسد پاسخ به این نظر میرکتی ورزشی مانند سرویس هدفدار بدمینتون تأثیر دارد یا خیر؟ بهح -ادراکی

های ورزشی برای محققان باز پرسش کلی بتواند باب جدیدی از تحقیقات بازخوردی را در زمینۀ مهارت

تحولی نو  آموزش و یادگیری این مهارت ورزشی برای مربیان و ورزشکاران این رشته کند و نیز در امر

های ورزشی و همچنین عنوان الگویی برای سایر رشتهتواند بهبر این، نتایج این تحقیق میایجاد کند. عالوه

 یرد.گدر تحقیقات مربوط به بازتوانی ورزشکاران در مراکز توانبخشی و درمانی مورد توجه قرار 

 

 روش تحقیق 

 18تا  15 آموزان دبیرستانیتجربی است. جامعۀ آماری تحقیق شامل کلیۀ دانشتحقیق حاضر از نوع نیمه

حصیل بودند. از جامعۀ آماری مذکور تشاغل به  94 -95سال شهرستان رزن بود که در سال تحصیلی 

 ها از یک دبیرستانودنیآزم دلیل سهولت دسترسی بهآموز واجد شرایط تحقیق بهدانش 36تعداد 

 -اینفری بازخورد مقایسه 12صورت تصادفی در سه گروه روزی )شهر دمق( انتخاب شدند و بهشبانه

دست بودند و تجربۀ قبلی در ها سالم و راستآزمودنی اجتماعی مثبت، منفی و واقعی قرار گرفتند. تمامی

 انجام مهارت سرویس بدمینتون نداشتند.
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 سايل مورد نيازابزار و و

 1آزمون سرويس بلند بدمينتون اسکات و فاکس

عنوان ابزار در این تحقیق براساس تحقیقات قبلی از آزمون سرویس بلند بدمینتون اسکات و فاکس به

 70/0و پایایی حدود  54/0گیری میزان مهارت استفاده شد. این آزمون که دارای روایی حدود اصلی اندازه

 انجام توانایی گیریاندازه آزمون این آموزان دبیرستانی و دانشجویان قابل اجراست. هدفدانشاست، در 

 آزمون، اجرای است. برای بلند دقت سرویس گیریاندازه و حریف زمین انتهای تا بدمینتون بلند سرویس

شود. تور نصب می متر از 20/4متر از زمین و به فاصلۀ  40/2 ارتفاع با محکم و کشیده کامالً طناب یک

متر از نقطۀ سانتی 125، 95، 75، 55 شعاع با زمین انتهایی گوشۀ در نوار یا گچ با هاییدایره همچنین

 محسوب هادایره جزء متریسانتی 2خطوط  و شودمی رسم نفرهیک زمین عرضی و طولی خط تقاطع

 روی از بلند سرویس با را توپ کندمی تالش و گیردقرار می A نقطۀ ، آزمودنی در1مطابق شکل . شودمی

ترتیب دارای امتیاز یک تا پنج است، خطوط منحنی که در زمین مقابل ترسیم شده و به سمت به طناب

 روی بر را آن فرود و طناب روی از توپ عبور تا گیردقرار می Bجایی همانند نقطۀ  در ارسال کند. آزمونگر

ها زده شود، طناب عبور نکند یا بیرون از دایره روی از که هاییتوپ کند. به خوبی مشاهدهبه را هادایره

 .(22گیرد )امتیازی تعلق نمی

 

 

 گذاری و امتيازهای زمين بدمينتون برای انجام آزمون. نحوة عالمت 1شکل 

                                                           
1. Scott & Fox badminton long serve test 
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 روش اجرای تحقيق

مجوزهای الزم از مراجع مربوط و تکمیل داوطلبانۀ پرسشنامۀ اطالعات فردی، افراد واجد  پس از اخذ

نامۀ کتبی مبنی بر حضور داوطلبانه در مراحل مختلف تحقیق نیز از آنها شرایط تحقیق انتخاب و رضایت

ه آنها آگاهی شده بها و تفاوت بازخورد ارائهکنندگان تحقیق بدون اینکه از ماهیت گروهاخذ شد. شرکت

اجتماعی مثبت،  -اینفری شامل سه گروه بازخورد مقایسه 12صورت تصادفی به سه گروه داشته باشند، به

آموزشی  -کنندگان قبل از شروع آزمون در کالس توجیهیشرکت شدند. تمامی منفی و واقعی تقسیم

نسبت به رفع مشکالت احتمالی  صورت آزمایشی پنج سرویس بلند اجرا کردند تاشرکت کردند و هر یک به

 10آزمون گرفته شد که میانگین امتیازات کنندگان پیشدر این زمینه اقدام شود. در همان روز از شرکت

ساعت بعد در اولین روز  72آزمون آنها ثبت شد. عنوان امتیاز پیشکوشش )سرویس بلند بدمینتون( به

سرویس را  30کوششی و در مجموع بلوک سه 10، کنندگان هر سه گروه تحقیقشرکت اکتساب تمامی

عنوان امتیاز اکتساب آن روز ثبت شد. روز دوم تا پنجم ها بهبلوکاجرا کردند، که میانگین امتیازات تمامی 

ساعت  72هم به همین صورت و در زمان مقرر اجرا شد و امتیاز آنها ثبت شد. آزمون یادداری هم پس از 

کوشش پایانی مرحلۀ  10آزمون اجرا شد. اختالف امتیاز این آزمون با امتیاز شرایط پیشتمرینی همانند بی

دهندۀ میزان تحکیم یادگیری عنوان امتیاز تحکیم یادگیری ثبت شد که اختالف کمتر نشاناکتساب، به

منفی  های بازخورد مثبت وهای گروهدر طی مرحلۀ اکتساب، عملکرد )امتیاز( هر یک از آزمودنی بود.

های خود گروهیتر نسبت به میانگین عملکرد بلوک قبلی همدرصد باالتر یا پایین 50ترتیب به میزان به

شدۀ به آنها ارائه شد. افراد گروه بازخورد واقعی نیز پس از هر بلوک اختالف میانگین امتیاز واقعی کسب

ای خود دریافت کردند. شایان ذکر است هگروهیخود را نسبت به میانگین امتیازات واقعی بلوک قبلی هم

شده به گونه بازخورد اطالعاتی به استثنای بلوک اول، در خصوص مقدار امتیاز کسبکه در این مدت هیچ

ای سازی نقش مقایسهدلیل کاستن از نقش اطالعاتی بازخورد و برجستهکنندگان داده نشد و بهشرکت

ها با تأکید بر میزان پیشرفت یا پسرفت گروهیانگین امتیاز همآن، صرفاً میزان تفاوت امتیاز فرد از می

ها به آنان ارائه شد. محل تمرین هم در داخل سالن ورزشی و در زمین بازی گروهینسبت به عملکرد هم

کنندگان خواسته شد از انجام تمرینات مشابه خارج از پروتکل استاندارد بدمینتون انجام گرفت و از شرکت

مراحل اکتساب و آزمون به محض قطع تماس توپ با راکت و اوج گرفتن تناب ورزند. در تمامی تمرینی اج

شد و در کنندگان توسط فردی که صفحۀ یونولیتی بزرگی در دست داشت، مسدود میآن، دید شرکت
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محیط  نتیجه افرد قادر به مشاهدۀ نتیجۀ پرتاب خود نبودند که پس از ثبت امتیاز توسط آزمونگر، مجدداً

 شد. برای سرویس بعدی آماده می

 های آماریروش

منظور ویلک و به -ها از آزمون شاپیرومنظور بررسی توزیع دادههای آماری بهپیش از انجام آزمون

ها بیانگر طبیعی بودن توزیع ها از آزمون لوین استفاده شد. نتایج آزموناطمینان از همسانی واریانس

و های عمومی منظور بررسی ویژگیها در مراحل مختلف بود. همچنین بهانسها و همگنی واریداده

ها در مرحلۀ منظور بررسی عملکرد آزمودنیها از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه، بهآزمون گروهپیش

)امتیاز جلسات تمرین(  5× )گروه(  3گیری مکرر در یک طرح اکتساب از آزمون تحلیل واریانس با اندازه

ها نیز از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی منظور بررسی تفاوت تحکیم یادگیری در گروهبهو 

انجام  20نسخۀ  SPSSافزار های آماری از طریق نرموتحلیل دادهتوکی استفاده شد. کلیۀ مراحل تجزیه

 در نظر گرفته شد.  P≤05/0گرفت و سطح معناداری 

 

 تحقیقهای نتایج و یافته

آزمون افراد مورد مطالعه را اطالعات مربوط به سن، قد، وزن، طول اندام فوقانی و امتیاز پیش 1جدول 

 دهد.نشان می

  هاگروه آزمونپيشو می ی عموها. نتايج آزمون تحليل واريانس يکطرفه در خصوص ويژگی1جدول 

 منابع تغيير آماره
مجموع 
 مربعات

درجۀ 
 آزادی

مجذور 
 F P ميانگين

 
 سن

 گروهیبین
 گروهیدرون

 کل

722/1 
250/25 
972/26 

2 
33 
35 

861/0 
765/0 
 

125/1 
 
 

337/0 
 
 

 
 قد

 گروهیبین
 گروهیدرون

 کل

167/41 
583/1467 
750/1508 

2 
33 
35 

583/20 
472/44 

 

463/0 
 
 

634/0 
 
 

 وزن
 گروهیبین
 گروهیدرون

 کل

167/15 
583/2711 
750/2726 

2 
33 
35 

583/7 
169/82 

 

092/0 
 
 

912/0 
 
 

طول اندام 
 فوقانی

 گروهیبین
 گروهیدرون

 کل

056/2 
500/356 
556/358 

2 
33 
35 

028/1 
803/10 

 

095/0 
 
 

909/0 
 
 

 
 آزمونپيش

 گروهیبین
 گروهیدرون

 کل

167/2 
583/134  
750/136 

2 
33 
35 

083/1 
078/4 

 

266/0 
 
 

768/0 
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، قد P ،125/1= (33،2)F=337/0مانند سن  های عمومیویژگیدهد که بین نشان می 1نتایج جدول 

634/0=P ،463/0= (33،2)F 912/0، وزن=P ،092/0= (33،2)F 909/0، طول اندام فوقانی=P ،095/0= 

(33،2)F 768/0آزمون و امتیازات پیش=P ،266/0= (33،2)F های مختلف تفاوت ها در گروهآزمودنی

رسد که تغییرات احتمالی ایجادشده در نتایج نظر می(. بنابراین بهP > 05/0معناداری وجود ندارد )

 های مورد مطالعه متأثر از این متغیرها نباشد.های گروهنآزمو

 دهد.گیری مکرر را در مرحلۀ اکتساب مهارت نشان مینتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه 2جدول 

 

 اکتساب  ۀمکرر در مرحل گيریهاندازبا  نتايج آزمون تحليل واريانس .2جدول 

 F P مجذور ميانگين درجۀ آزادی مجموع مربعات منبع تغييرات

 000/0 156/32 340/26 4 362/105 جلسات تمرین

 204/0 671/1 418/22 2 836/44 گروه

 196/0 414/1 158/1 8 267/9 تعامل جلسات تمرین و گروه

 

( بوده P =000/0مهارت، اثر اصلی جلسات تمرین معنادار )در مرحلۀ اکتساب  2براساس نتایج جدول 

ها در مرحلۀ اکتساب مهارت شده است. و بیانگر این است که تمرین موجب بهبود عملکرد هر یک از گروه

( و مبین این است که بین P =204/0شود، اثر اصلی گروه معنادار نبوده )که مشاهده میگونهاما همان

د مطالعه در مرحلۀ اکتساب تفاوتی وجود ندارد. همچنین اثر تعاملی جلسات تمرین های مورعملکرد گروه

 (. P=196/0و گروه معنادار نیست )

ها در مرحلۀ تحکیم یادگیری از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه منظور بررسی تفاوت بین گروهبه

 ارائه شده است. 3استفاده شد که نتایج آن در جدول 

 

 تحکيم يادگيری مرحلۀزمون تحليل واريانس يکطرفه در نتايج آ .3جدول 

 منابع تغيير آماره
مجموع 

 مربعات

درجۀ 

 آزادی

مجذور 

 ميانگين
F P 

تحکیم 

 یادگیری

 گروهیبین

 گروهیدرون

 کل

167/18 

583/42 

750/60 

2 

33 

35 

083/9 

290/1 

 

039/7 

 

 

003/0 
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تحکیم یادگیری اختالف معناداری وجود دارد.  ها در مرحلۀدهد که بین گروهنشان می 3نتایج جدول 

 = 005/0دهندۀ اختالف بین گروه بازخورد مثبت با گروه بازخورد منفی )نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان

P( و گروه بازخورد مثبت با گروه بازخورد واقعی )012/0 = P  است، ولی بین گروه بازخورد واقعی و گروه )

( این اختالف معنادار نبوده و عملکرد این دو گروه بسیار نزدیک به هم است. P = 931/0بازخورد منفی )

های بازخورد منفی و واقعی تقریباً نزدیک عبارت دیگر، میزان افت عملکرد در فاصلۀ یادداری در گروهبه

ین است که در گروه بازخورد مثبت میزان این افت در حد پایین و بیانگر ابه هم و در حد باالست، درحالی

 های دیگر است.طور معناداری بیشتر از گروهکه میزان تحکیم یادگیری در گروه بازخورد مثبت به

 

 گیریبحث و نتیجه

اجتماعی بر اکتساب و تحکیم یادگیری  -ایهدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر انگیزشی بازخورد مقایسه

آزمون معنادار نبود، نتایج ها در پیشگروه مهارت سرویس بلند بدمینتون بود. اگرچه اختالف امتیازات

گروهی در مرحلۀ اکتساب مهارت نشان داد که جلسات تمرین موجب بهبود گروهی و بینآزمون درون

ها در این مرحله مشاهده نشد. ها شد، اما تفاوتی بین عملکرد گروهگروههای تمامی عملکرد آزمودنی

و  یابیکه افراد همواره در حال ارز( خود بر این باور است 1954فستینگر در نظریۀ مقایسۀ اجتماعی )

 یهاگروه ینتحت تأثیر ا هاند و رفتار آنهستند، اکه عضو آن ییهاخود نسبت به گروه یرفتارها یسۀمقا

یرد. همچنین هرچه انگیزۀ افراد برای مقایسۀ خود با گروه بیشتر باشد، تالش بیشتری گمرجع قرار می

رسد در هر سه گروه، افراد در نظر میعبارتی به(. به23افکار و استعدادهایشان خواهند کرد )برای تغییر 

شده ای ارائههای خود هستند و اطالعات مقایسهگروهیحال ارزیابی عملکرد خود نسبت به عملکرد هم

آدامز  یۀظربراساس نعنوان یک مرجع ایجاد انگیزش در پیشرفت آنها مؤثر بوده است. توسط مربی به

ها را یآزمودن ینراهنما در طول تمر یکعنوان ها بهشده به گروهارائه یجۀاز نت ی(، بازخورد آگاه1971)

 یها در روزهایموقت آزمودن ۀو بهبود عملکرد حافظ یشرفتده و به پکر یتمهارت هدا یحصح یاجرا یبرا

 یشرا افزا یمهارت حرکت یادگیریرد بازخو یدرپیپ ۀکمک کرده است. آدامز معتقد است ارائ ینتمر

را با مربوط کردن هر  یآزمودن یذهن یراجرا مؤثرتر است و تصو یبرا یریچراکه در مرحلۀ فراگ ،دهدمی

در  یقتحق ین( چون بازخورد در ا1984) و همکاران ینظر سالمون براساسکند. می یتپاسخ به هدف تقو

 یشود. برخمحسوب می ییاجرا یرمتغ یک ینبنابرا ،اثر گذاشته رد( بر عملکین)تمر یزمان دستکار

که بازخورد در دسترس باشد، آنها به یاند زمانها گزارش کردهیدهند که آزمودننشان می یهاول یقاتتحق
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 سازدمیرا آگاه  یادگیرندهتر کرده، را جذاب یفبازخورد تکل یعبارتشوند. بهمندتر میعالقه یفانجام تکل

در واقع نقش آزمونگر در این تحقیق ایجاد  (.1کند ) یمرا تنظ یباالتر ییشود فرد اهداف اجرامی وجبمو 

ندرت اند که بازخورد بهیدهعق ینمحققان بر ا ییاز سو انگیزه در افراد برای مقایسه با دیگران بوده است.

 ینعلت عدم تفاوت ب ید(. شا18)همراه دارد به یزشیانگ یامدهایکند و اغلب پفراهم می یاطالعات خنث

 یحاضر، گروه بازخورد واقع یقباشد که در تحق ینا ی همواقع با گروه یمنف و مثبت دگروه بازخور تأثیرات

مطرح نبوده است.  یا گروه کنترل صرف یگروه بازخورد واقع یک عنوانبهای داشته و مقایسه یتخود ماه

، است یزشیکارکرد انگ یدارا اجتماعی( -ایی )مقایسهارمحققان بازخورد هنج نظر بنابراین براساس

با  ین(. بنابرا21دهد )مهارت را تحت تأثیر قرار می یکسطح کنترل  یزیولوژیکیف ییراتکه تغیطوربه

ها در مرحلۀ از گروه یکشده به هر ارائه ایمقایسهرسد بازخورد نظر میشده، بهتوجه به موارد عنوان

سطح کنترل  یزیولوژیکیف ییراتتغ ییاجرا یرمتغ یکعنوان به یادگیری یاساس طبق اصول کتساب،ا

 مرحله شده است. ینها در ایمهارت را هنگام اجرا تحت تأثیر قرار داده و موجب بهبود عملکرد آزمودن

اجتماعی بر اکتساب و عدم تفاوت بین  -ایهای این پژوهش در خصوص تأثیر بازخورد مقایسهیافته

(، 2012(، ولف و همکاران )2010های پژوهش ولف و همکاران )ها در مرحلۀ اکتساب با یافتهعملکرد گروه

های خوانی و با یافته( در مرحلۀ اکتساب هم2016پور نوایی و همکاران )( و اشرف2012آویال و همکاران )

( مغایرت 1394( و جهانبخش و همکاران )2008هاچینسون و همکاران ) (،1383فرخی و محمدزاده )

 داشت. 

اجتماعی  -ایهای بازخورد مقایسه( تفاوتی بین عملکرد گروه2010در پژوهش ولف و همکاران )

( عملکرد گروه بازخورد مثبت 2012مثبت و منفی مشاهده نشد. همچنین در پژوهش ولف و همکاران )

( دقت 2012و گروه کنترل بهبود یافت، ولی تفاوتی بین آنها دیده نشد. در تحقیق آویال و همکاران )

اجتماعی مثبت و گروه کنترل افزایش یافت، ولی بین عملکرد  -ایپرتاب در هر دو گروه بازخورد مقایسه

( نیز عملکرد تعادلی 2016پور نوایی و همکاران )رفها تفاوت معناداری گزارش نشد. در تحقیق اشگروه

اجتماعی مثبت، منفی و کنترل بهبود یافت، ولی تفاوتی بین آنها مشاهده  -ایهر سه گروه بازخورد مقایسه

نشد، هرچند در تحقیق حاضر عملکرد گروه بازخورد مثبت در هر یک از روزهای اکتساب از دو گروه دیگر 

ها به این دلیل باشد که رسد عدم تفاوت در عملکرد گروهنظر میت معنادار نبود. بهباالتر بود، این تفاو

های تحقیق افراد مبتدی بودند )قبالً حرکتی بود و آزمودنی -چون تکلیف موردنظر یک مهارت ادراکی

ت، راکت، نیاز به توجه و تمرکز برای هماهنگ کردن دس سببگاه این مهارت را انجام نداده بودند(، بههیچ
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شده توپ، چشم و هدف، ظرفیت پردازش اطالعات آنها برای درک دقیق اطالعات بازخوردی )امتیاز ارائه

خصوص در مراحل ابتدایی تمرین که افراد هنوز مهارت الزم جهت هماهنگی چشم، توسط آزمونگر( به

نتیجۀ اجرا بیشتر به جای هدف و اند، محدود است و تمرکز توجه آنها بهدست و هدف را کسب نکرده

اجتماعی مثبت، منفی  -ایرو تفاوت تأثیر بازخورد مقایسهشود. ازاینچگونگی اجرای مهارت معطوف می

طورکه عنوان شد، نتایج این تحقیق در مرحلۀ اکتساب با و واقعی در این مرحله مشهود نیست. اما همان

( و جهانبخش و همکاران 2008همکاران ) هاچینسون و (،1383های تحقیق محمدزاده و فرخی )یافته

ها تفاوت وجود داشت. های مثبت و دیگر گروههای این محققان بین گروه( همسو نبود. در یافته1394)

رسد تفاوت در نوع تکلیف، نحوۀ ارائۀ بازخورد و جامعۀ مورد مطالعه از علل اساسی مغایرت در نظر میبه

( 1383حاضر باشد. تکلیف موردنظر در تحقیق محمدزاده و فرخی ) نتایج این تحقیقات با نتایج تحقیق

( تکلیف 2008هاچینسون و همکاران )شامل تیراندازی با تفنگ بادی به سمت هدف بود. در تحقیق 

( 1394شامل توانایی در استمرار تولید نیروی ایزومتریک دست بود و در تحقیق جهانبخش و همکاران )

های شکل متحدالمرکز بود که آزمودنیایدۀ پرتاب توپ تنیس به اهدف دایرهنیز تکلیف، یک تکلیف سا

که تکلیف موردنظر در آن به مهارت خاص و تمرکز توجه به چگونگی اجرای حرکت نیاز نداشتند، درحالی

نیاز  سببحرکتی ورزشی بود و به لحاظ ساختار پیچیدۀ حرکتی و به -تحقیق حاضر یک مهارت ادراکی

های مختلف، اجرای آن نیازمند توجه به خود و پردازش اطالعات بیشتر برای هماهنگی بخش به تمرکز

رسد پیچیدگی مهارت، نظر میتر از آن مهارت در حافظه بود که بهگیری برنامۀ حرکتی اولیۀ قویشکل

دایتی نظر از نقش هها و نیز محدودیت تعداد روزهای تمرین موجب شده که صرفمبتدی بودن آزمودنی

ها در مرحلۀ اکتساب مهارت تفاوتی با های گروهشده به آزمودنیبازخورد، اثر انگیزشی انواع بازخورد ارائه

 هم نداشته باشد.

تمرینی طورکه عنوان شد، در مرحلۀ پس از اکتساب مهارت و پس از یک دوره خاموشی یا بیاما همان

ها اجتماعی، میزان تحکیم یادگیری در گروه -ایو متعاقب یک آزمون یادداری بدون بازخورد مقایسه

اجتماعی مثبت  -ایکه میزان تحکیم یا ماندگاری یادگیری در گروه بازخورد مقایسهطورییکسان نبود. به

که بین میزان تحکیم یادگیری های بازخورد منفی و واقعی بود، درحالیطور معناداری بیشتر از گروهبه

و واقعی تفاوتی وجود نداشت و میزان یادگیری در این دو گروه نسبت به مرحلۀ های بازخورد منفی گروه

اجتماعی  -ایشدت کاهش یافت. نتایج این تحقیق در خصوص تأثیرات مثبت بازخورد مقایسهاکتساب به

شدۀ بنسون و کنلی بر یادگیری نسبت به بازخورد منفی و واقعی با مفهوم کفایت یا شایستگی آموخته
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(، لیث 1383های فرخی و محمدزاده )( و همچنین با یافته1997، نظریۀ خودکارامدی بندورا )(1976)

پور نوایی و همکاران (، اشرف1394(، جهانبخش و همکاران )2012(، آویال و همکاران )2010ویت و ولف )آ

ولف و همکاران های ( و نیز با یافته1976شدۀ سلیگمن )( همخوانی و با نظریۀ درماندگی آموخته2016)

ای طورکه نتایج آزمون نشان داد، بازخورد مقایسه( مغایرت داشت. در مرحلۀ تحکیم یادگیری همان2012)

های این گروه پس از مدتی عنوان یک متغیر یادگیری عمل کرد، زیرا عملکرد آزمودنیاجتماعی مثبت به -

خوبی در این فت اندکی یافت و مهارت بهتمرینی و حذف بازخورد، نسبت به عملکرد مرحلۀ اکتساب ابی

 -ایاجتماعی منفی همانند بازخورد مقایسه -ایگروه تثبیت و تحکیم پیدا کرد، اما بازخورد مقایسه

تمرینی و در غیاب بازخورد، اثر عنوان یک متغیر یادگیری عمل نکرد و پس از مدتی بیاجتماعی واقعی به

اجتماعی مثبت با القای حالت موفقیت اثرات  -ایبازخورد مقایسهرسد نظر میآن نیز از بین رفت. به

عبارتی القای مداوم باورهای همراه داشته است. بهشده را بر تحکیم یادگیری مهارت بهکفایت آموخته

مبتنی بر شایستگی افراد در انجام مهارت، تأثیرات خود را در مرحلۀ تحکیم و ماندگاری حافظۀ یادگیری 

کند باورهای خودکارامدی شخص ( عنوان می1997ته است. نظریۀ خودکارامدی بندورا )مهارت گذاش

گرانه در الگوی تفکر، رفتار و انگیزش فرد دارد. از نظر بندورا باورهای کننده و میانجیبینینقش پیش

کند که این باورها در خودکارامدی به رفتارهای روانی و اجتماعی فرد به شکل خاصی کمک می

دهد. افرادی که های هیجانی فرد را شکل میهای مختلف نحوۀ رفتار، الگوهای تفکر و واکنشقعیتمو

کنند و از دارای انتظارات خودکارامدی باالتری هستند، توجه خود را بر تکلیف در حال اجرا متمرکز می

 -ایمقایسه(. برخی محققان از طریق بازخورد کاذب 13شوند )های در دسترس منحرف نمیحلراه

اند. آنها عنوان کردند افرادی که اجتماعی، خودکارامدی افراد را دستکاری گرده و نتایج جالبی ارائه کرده

از طریق بازخورد کاذب مثبت خودکارامدی باال در آنها القا شده بود، نسبت به آنهایی که از طریق بازخورد 

شناختی، بخش بودن تکلیف، فشار روانشاط و لذتکاذب منفی خودکارامدی پایین القا شده بود، احساس ن

(. همچنین عنوان شده است که 14، 24-26خستگی و اضطراب کمتر را در انجام تکلیف گزارش کردند )

افزایش باورهای تأثیرگذار در توانایی اجرای مهارت از طریق باالبردن خودکارامدی به افزایش یادگیری 

یافتۀ افراد رامدی و یادگیری نتیجۀ افزایش باورها یا انتظارات افزایششود که این افزایش خودکامنجر می

رسد آزمونگر با القای مداوم عملکرد مثبت در گروه نظر می(. بنابراین به17در حین تمرین تکلیف است )

ی هاحلمثبت، باورهای خودکارامدی آنها را تقویت کرده و این مسئله موجب تمرکز توجه آنها و تقویت راه

 در دسترس شده و خودکاری انجام مهارت افزایش پیدا کرده است.



 1398 مستانز ،4 مارةش،  11، دورة  ورزشی _رشد و يادگيری حرکتی                                                  392

 
های بازخورد منفی و واقعی در تحکیم میزان یادگیری تفاوتی که مالحظه شد، بین گروهگونهاما همان

شده را در گروه مربوط مشاهده نشد و بازخورد منفی حتی با القای حالت ناتوانی تأثیرات درماندگی آموخته

اند، در شده صحه گذاشتهد. شاید به این دلیل که اغلب تحقیقاتی که بر نظریۀ درماندگی آموختهنشان ندا

که در اند، درحالیاند استفاده کردههای شناختی تأکید داشتههای خود از تکالیفی که بر جنبهبررسی

جلسات تمرین خصوص با پیشرفت مطالعۀ حاضر با توجه به نوع تکلیف که یک مهارت ورزشی است، به

های ولف های مطالعۀ حاضر با یافتهشود. همچنین دلیل مغایرت یافتههای حرکتی مهارت بارزتر میجنبه

( را شاید بتوان تفاوت در نوع تکلیف، جامعۀ آماری و نحوۀ ارائۀ بازخورد دانست. در 2012و همکاران )

که افراد گروه های تمرین تعادلی درحالیبلوکمطالعۀ آنها که بر روی افراد سالمند اجرا شد، پس از اجرای 

درصد  20کردند و عملکرد افراد گروه بازخورد منفی کنترل بازخورد واقعی عملکردشان را دریافت می

طور معناداری بهتر شد، اما عملکرد گروه بازخورد منفی بهتر از عملکرد بلوک قبلی به آنها ارائه میپایین

گونه نبود. این امکان وجود دارد که سازوکار اثر بازخورد مطالعۀ حاضر این از گروه کنترل بود که در

های مجرد مدت( و مهارتای منفی بر یادگیری تکالیف مداوم )حفظ حالت تعادل در طوالنیمقایسه

های بیشتر در این زمینه )مهارت سرویس بدمینتون( متفاوت باشد که البته تأیید آن نیازمند پژوهش

 است.

رسد برتری گروه بازخورد مثبت در نظر میگیری کرد که بهتوان نتیجهتوجه به مباحث مذکور میبا 

های دیگر به این دلیل باشد که القای میزان تحکیم یادگیری مهارت سرویس بدمینتون نسبت به گروه

ادگیری مؤثرتر مداوم موقعیت موفقیت و برتری در این گروه موجب افزایش انگیزه برای ادامۀ پیشرفت و ی

عبارت دیگر، باور عملکرد باالتر از حد متوسط، افزایش خودکارامدی، کاهش عصبانیت، شده است. به

(. این باور 17،15،14و افزایش خودکاری حرکت را نشان داده است )کاهش نگرانی در مورد توانایی فرد 

دهد و این نگرانی های فرد در مورد خودش را که مانع عملکرد و یادگیری است، کاهش میاحتماالً نگرانی

سط است یا حتی در تر از حد متوکند عملکردش پایینشود که شخص باور میمعموالً زمانی ایجاد می

های انگیزشی این پتانسیل را رو دستکاری. ازاین(27)شود اجتماعی ایجاد می -ایغیاب اطالعات مقایسه

ها در تعدیل این مسئله ر مستقیم بر یادگیری حرکتی اثر بگذارند که احتماالً این دستکاریطودارند که به

 (.28کند، نقش دارند )که حافظه تا چه اندازه تحکیم پیدا می

 -ایبنابراین نتایج این تحقیق تأییدی است بر تحقیقات گذشته که نشان دادند بازخورد مقایسه

شود در رو به مربیان توصیه میشود. ازاینموجب افزایش یادگیری می اجتماعی مثبت با افزایش انگیزش
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حرکتی دارند،  -های ورزشی مانند مهارت سرویس بلند هدفدار بدمینتون که ماهیت ادراکیآموزش مهارت

عنوان عاملی اثرگذار بر افزایش اجتماعی را به -ایالقای باورهای مثبت از طریق ارائۀ بازخورد مقایسه

شود ش و میزان تحکیم یادگیری نوآموزان مدنظر داشته باشند. همچنین به پژوهشگران توصیه میانگیز

که با انجام تحقیقات مشابه در تکالیف ورزشی مختلف و در افراد با سطوح متفاوت مهارت، به بررسی 

که  1ایمقایسه -ای همانند بازخورد خوداثربخشی این نوع بازخورد و همچنین انواع دیگر بازخورد مقایسه

شک اهتمام در این زمینه موجب های حرکتی ندارد، بپردازند. بیای در زمینۀ مهارتگونه پیشینههیچ

 ای که نوعی بازخورد انگیزشی است، خواهد شد.روشن شدن ابعاد جدید در بحث بازخورد افزودۀ مقایسه
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Abstract 
The aim of this study was to determine of the social-comparative feedback 

effect on acquisition and consolidation of a perceptual-motor skill in high 

school male students.In this study, 36 high school students were randomly 

assigned to three groups of 12 subjects with positive, negative and veridical 

social-comparative feedback groups. Pretest scores were recorded. 

Acquisition phase were five days and each subjects performed 10 blocks of 

the three trials badminton long serve in each day.After the each block, they 

received feedback of average scores in the form of positive (higher than the 

actual rating), negative (lower than the actual rating) and veridical (the actual 

rating) due to the group to which they belong. Also after 72 hours detraining, 

consolidation test performed as well as pretest. After determining the data 

normality and homogeneity of variances to analyze data was used from 

repeated measures ANOVA, one-way ANOVA and Tukey posthoc test at the 

significant level 0.05. The acquisition phase results showed that practice days 

were improved the performance of groups. But there was no significantly 

difference between groups. The consolidation of positive feedback group was 

significantly better than other groups. The findings suggest that positive 

social-comparative feedback affects the consolidation of a perceptual-motor 

skill such as targeted badminton long serve skill. 
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