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 چکیده

 انگیزش و حرکتی مهارت اکتساب، يادداری، انتقال بر افزوده بازخورد محتوای اثر تعیین ،پژوهش حاضرهدف 

 5/1 سنی کودک )میانگین 50 تعداد .بود نوجوانان و کودکان در عملکرد سطح با عمل -ادراک ۀرابط و درونی

دسترس و هدفمند درگیری نمونهصورت بهسال(  36/15 ± 15/1 سنی نوجوان )میانگین 50سال( و  23/10 ±

ای )ماهر و طبقهصورت تصادفی به ،سنی عامل تفکیکبه و شدند انتخاب مشهد دو  ۀناحیپسرانه از مدارس 

تکلیف شامل مهارت ضربۀ فوتبال به اهداف  .گرفتند جایغیرعمومی  يادر گروه بازخورد عمومی مبتدی( 

يادداری  فوری، يادداری (،های يک و دو)مرحله اکتساب هایآزمونبود. دقت اجرا در  شدهتعیینازپیش

برای سنجش انگیزش درونی  انگیزش درونی رايان نامۀاز پرسش .شد گیریاندازهانتقال  تأخیری و

یز بعد از نمبتدی و ماهر افراد عمل  -ادراک. استفاده شداکتساب اول و دوم مراحل  بعد ازها کنندهشرکت

اکتساب اول  در مرحلۀ های بازخوردگروه تفاوت بین نشان داد کهها يافته .مرحلۀ اول اکتساب سنجیده شد

 نتايج تأخیری و انتقال معنادار است. فوری،يادداری ، اکتساب دوم مرحلۀ هایدر آزمون اما نیست؛معنادار 

عمل  -جش ادراکنس. برای های بازخورد معنادار استبین گروهتفاوت که نشان داد  سنجش انگیزش درونی

ین ب رابطۀنتايج نشان داد که  کهاستفاده شد  شدۀ هدفادراک ۀتخمین اندازبین امتیازات و از همبستگی 

محتوای از  استفادهکه است  اينپژوهش حاضر  گیرینتیجه .معنادار استافراد مبتدی و ماهر  عملو  ادراک

در کودکان و و انگیزش درونی بیشتر  حرکتیبازخورد غیرعمومی نسبت به بازخورد عمومی باعث يادگیری 

  شود.نوجوانان می

 ،مفاهیم توانايی ،عمومیثبت و منفی، بازخورد عمومی و غیرانگیزش درونی، بازخورد م :کلیدی واژگان

 يادگیری حرکتی 

                                                           
 Email: meysam.beik@mail.um.ac.ir                                                                    مسئول نویسندة *
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 مقدمه 
فراهم  برای یادگیرندگان هاای از کوششهر کوشش یا مجموعه بعد ازعمومی  یاطالعات افزودهبازخورد 

ترین عوامل گردد و یکی از مهمبرمی هاآن 2حرکت ۀیا نتیج 1ی حرکتالگو آگاهی از کند که بهمی

 درمطالعات متعددی نقش بازخورد را  ،زمینهدراین .(1) حرکتی استهای مؤثر بر یادگیری مهارت

های ، بازخورد بعد از کوشش(4) کنترلی، بازخورد خود(3) 3مدلیخودبازخورد ، (2) رفتار مربیگری

 .اندنشان داده (7) 4بازخورد هنجاری و (6-5) موفق یا خوب

 ،بنابراین ؛(8) دهدتأثیر قرار میژی، جهت و شدت بروز رفتار را تحتوسیعی است که انر واژة ،انگیزش

. توجه هستندبسیار قابل 5«تواناییمفاهیم »با ارتباط بازخورد در حاصل از یزشی های انگویژگی

بر  یمهم عنوان عاملتوانایی به مفهوم به نوع ،نگرش دربارة ساختار دانش توجه بهدیگر، عبارتبه

حتی بیشتر از تالش و تمرین  وتأثیر قرار دهد حرکتی را تحت اجرا و یادگیریتواند می انگیزش

اعتقاد  هاییبه ثبات تواناافرادی که  ،معمولطور بهباشد. داشته  مستقیم ثراتواند بر این عوامل می

عنوان را به یمنف یبازخودها ایدارند و خطاها  ییبه اثبات توانا یشتریب لی، تما6(ذاتی هاینظریه) دارند

که مقابل، افرادی در خود قائلند. یبرا یمحدود ییو توانا تیها ظرفآن زیرا، ؛کنندیادراک م دیتهد

تمرکز بیشتری بر یادگیری و ، 7(افزایشی هاینظریه) کنندتصور می منعطفتغییر و قابل را هااناییتو

-9) دشودچار افت کمتری می بازخورد خطا یا اجرای ضعیف یلۀوسها بهبود اجرا دارند و اجرای آنبه

های چالشی دنبال موقعیتتر هستند و بهبرانگیخته ذاتیطوربههای افزایشی، با نظریه سوهمافراد . (8

یی اغلب مفاهیم توانا. (10) دارند تالش در افزایشسعی  پیامدهای منفی اجراو در مواجهه با  هستند

 ،طور عمومیبههای تکلیف یا بازخورد اجرا قرار بگیرند. تأثیر دستورالعملنند تحتتواسادگی میبه

تواند و بزرگساالن میدر کودکان  مفاهیم تواناییتنی بر دستورالعمل مباند که ها نشان دادهپژوهش

های برای تکالیف حرکتی حتی با تفاوت های متفاوتی را ایجاد کند. مفاهیم توانایی کودکاندیدگاه

(، 2007) همکارانو  8سیمپیان در مطالعۀ .(8) گیردتأثیر قرار میدر کلمات بازخورد نیز تحت جزئی

و نقاش ت»بازخورد مربوط به توانایی ذاتی  ساله تکلیف کشیدن نقاشی را انجام دادند وچهارکودکان 

                                                           
1. Knowledge of Performance (KP) 

2. Knowledge of Result (KR) 

3. Self-Modeling 

4. Positive Social-Comparison Feedback 

5. Conceptions of Ability 

6. Entity Theorists 

7. Incremental Theorists 

8. Cimpian  
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ها داده شد. به آن «تو نقاشی قشنگی کشیدی» مربوط به توانایی افزایشیبازخورد  یا «خوبی هستی

ذاتی دریافت کرده مرتبط با توانایی که در ادامه با اشتباهی مواجه شدند، کودکانی که بازخورد زمانی

افزایشی دریافت کردند، کاهش انگیزش و  مرتبط با توانایی خالف کودکانی که بازخوردبودند بر

 در آزمایش اول خود، (12) 1سکی و دریوزفیاکو. چیو(11) تری از خود نشان دادندخودارزیابی منفی

. نتایج نشان داد کودکانی ی ماهیت توانایی آزمایش کردنداجرا و یادگیری حرکتی کودکان را با دستکار

دریافت کرده « تو فوتبالیست بزرگی هستی» ؛ یعنیتوانایی ذاتی(مرتبط با )را  2عمومیکه بازخورد 

 کنندةنسبت به کودکان دریافت تریدوم، اجرای ضعیف ۀبعد از دریافت بازخورد منفی در مرحل ،بودند

 در مرحلۀ «ها خیلی خوب بودندضربهآن » ؛ یعنیتوانایی افزایشی(مرتبط با ) 3غیرعمومیبازخورد 

مفاهیم ( در پژوهش خود نشان دادند 13) 4ولف و لیتویت. دداشتن فوری و آزمون یادداری اکتساب

در انجام تکلیف که طوریند؛ بهد تأثیرات پایدارتری )مثل یادگیری( در بزرگساالن بگذارنتوانتوانایی می

بهتر از گروه  ،اکتساب را دریافت کردندقابل تواناییمربوط به افرادی که دستورالعمل تعادلی 

در پژوهشی  .کردندکنترل در آزمون یادداری عمل  گروه توانایی ذاتی ودستورالعمل  کنندةدریافت

به بررسی تأثیر مفاهیم متفاوت توانایی بر یادگیری مهارت حرکتی  (14) و همکاران 5دریوز ،دیگر

نایی به افراد دستورالعمل توا سال پرداختند. در هر گروه سنی، 14سال و  10پرتابی کودکان شش تا 

را متری کیسۀ لوبیا سه ۀاز فاصل ،بندچشم وجودبا شد استهآنان خو و از شداکتساب داده ذاتی یا قابل

. شدنتیجه داده بر اهداف متحدالمرکز روی زمین پرتاب کنند و بعد از هر کوشش بازخورد با دقت 

 شد. نتایج نشان داد رالعمل اجرادورتر( بدون دستو آزمون یادداری و انتقال )با فاصلۀ ،یک روز بعد

ستورالعمل بهتر از گروه د ،اکتساب دریافت کرده بودندقابل مربوط به توانایی دستورالعملافرادی که 

 گونهتوان اینمیرا براساس مفاهیم توانایی  مجموع، نوع محتوای بازخورددر .توانایی ذاتی عمل کردند

به توانایی به توانایی افزایشی و محتوای بازخورد عمومی  عمومیبیان کرد که محتوای بازخورد غیر

   د.نذاتی اشاره دار

ثیر مفاهیم توانایی بر الگوهای تأ ودارد  نیز فرد شدةیستگی ادراکشابر ثیر بسزایی تأمفهوم توانایی 

نقش مرکزی در  ،شدهشایستگی ادراک ،. همچنین(15)کننده است ها تعدیلدانگیزشی و دستاور

 بر تمایالت، یافتن طتسل و پرداختن فطری گرایش درونی، انگیزشکند. انگیزش درونی ایفا می

بسیاری  .(16)بهینه است  هایچالش جوکردنوو جست تمایالت دادنانجام در هاتوانایی کاربستنبه
                                                           
1. Chiviacowsky & Drews 

2. Generic Feedback 

3. Non-Generic Feedback 

4. Wulf & Lewthwaite 
5. Drews 
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بیان و اند شده و انگیزش درونی پرداختهها به ارتباط بین مفاهیم توانایی، شایستگی ادراکاز پژوهش

 اعتقاد دارند توانایی ذاتیافرادی که به بیشتر از  ،را باور دارندفرادی که مفهوم توانایی افزایشی ا کردند

به  ، این که1یگرطبق نظریۀ خودتعیین. (15، 17)توانند انگیزش درونی را در خود پرورش دهند می

 ،(18)شناختی روان تنها نیاز پایۀنه داشته باشد،کنترل  یر تمرینات خودشیادگیرنده اجازه داده شود 

 و همکاران 3ایتام ،2کنترل تأثیر انگیزش نظریۀ براساس ،. همچنین(19) استزیستی یک نیاز بلکه 

تأثیرات اعمال فرد بدیهی در محیط وابسته است. انگیزش به عمل )ادراک( فرد ( نشان دادند 20)

در یابد. انگیزش درونی فرد افزایش می اما اگر اجراکننده بر این تأثیرات کنترل داشته باشد، ؛هستند

و ناموفق بر انگیزش های موفق تأثیر بازخورد بعد از کوشش سیربه بر (6) و همکاران بادامی ،پژوهشی

در های موفق بعد از کوششدادن بازخورد  گلف پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد درونی در ضربۀ

در ( 5) و همکاران صائمی .دهدناموفق انگیزش درونی یادگیرنده را افزایش میهای کوشش با مقایسه

یک  کودکان دربر یادگیری حرکتی در های موفق و ناموفق پژوهش خود، بازخورد بعد از کوشش

بازخورد  وسیلۀدرونی یادگیرندگان به که انگیزش نتایج حاکی از این بود. تکلیف پرتابی را بررسی کردند

 . یابدمیمثبت افزایش 

بین ادراک  رابطۀ کشفتواند بر ادراک فرد نیز تأثیر مستقیمی بگذارد. توانایی میمفهوم  براین،افزون

( در رویکرد 21) 4گیبسون زمینه شد.دراین متعدد هایپژوهش برای انجامای و عمل انگیزه

 تازگیبه .کند که ادراک محیط با توانایی فرد برای عمل در آن محیط ارتباط داردادعا میشناختی بوم

، افراد محیط رویکردبراساس این  .یافته استتوسعه 5«عمل محاسبۀ ادراک ویژة» عنوان رویکرد بااین 

 ،در بازی سافتبال ،برای مثال ؛(22) کنندشان برای عمل در آن ادراک میتوانایی حسبرا بر پیرامون

 کنندتر از بازیکنان با مهارت کمتر ادراک میتوپ را بزرگ زنند، اندازةبازیکنانی که بهتر ضربه می

افرادی  از کنند، هدف را دورترسمت هدف پرتاب میین افرادی که یک توپ سنگین را بههمچن .(23)

بعد از یک  ،(52) همکارانو  6ویت پژوهش در. (24)کنند ادراک میکنند، که توپ سبک را پرتاب می

ها که به آنوسیلۀ انتخاب یکی از نه دایره بهرا گلف  ۀالچ خواسته شد اندازةبازی از بازیکنان گلف  دور

سطح عملکرد بازیکنان ارتباط شده با ادراکچالۀ  داد اندازةتخمین بزنند. نتایج نشان  ،شدنشان داده 

که هایی قضاوت کردند تر از آنبزرگ را چاله اندازةداشتند،  بازیکنانی که عملکرد بهتری ؛داشت

بر ادراک  عمل دری توانایمیزان دهند که ها نشان میاین مثال. نشان دادنداز خود تری عملکرد ضعیف

                                                           
1. Self-Determination Theory (SDT) 

2. Control Effect Motivation 

3. Eitam  

4. Gibson 

5. Action-Specific Perception Account 

6. Witt 
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بدن،  ازةگذارند شامل اندعواملی که بر توانایی اثر میو  هستندپویا  ،های عملاناییگذارد. توثیر میتأ

 ؛توانند بر ادراک فرد نیز مؤثر باشندمی و مفهوم توانایی تقاضاهای تکلیف ، انرژی بدن،کنترل بدن

ارتفاع مبتدی حتی در شرایط یکسانی قد، به افراد ای بودند نسبت افرادی که پاکور حرفه ،برای مثال

تنیس برای برگرداندن توپ، ارتفاع  ماهر بازکنانیا  (26) دیدندتر میدیوارها را برای باالرفتن کوتاه

ک ادراتر ها آهستهو حتی جهش توپ برای آن کردنددرک میاز بازیکنان مبتدی تر تور را پایین

شده تواند نوع توانایی ادراکنیز می عنوان عاملی شناختی و روانیم توانایی نیز بهمفهو .(27)شد می

 عمل متمایز شود.-و باعث ادراک هدتوسط یادگیرنده را تغییر د

کنند که باعث القای تفاسیر یند یادگیری استفاده میاز بازخوردهای متفاوتی درطول فرامربیان 

یند ست که بازخورد، رکن اساسی در فراا نشان داده شده براینشود و افزونتی بر یادگیرنده میمتفاو

متفاوت آن بر اجرا و  اثرهایای بازخورد و اما کمتر به نوع محتو ؛های حرکتی استآموزش مهارت

گذشته مفاهیم توانایی  هایدر بیشتر پژوهشکه با توجه به این، رو؛ ازاینیادگیری پرداخته شده است

هیم پایۀ مفاازخورد بربمحتوای آیا که  شودمطرح میال این سؤ ،اندمبنایی برای دستورالعمل اجرا بوده

اصلی  ، اثرهایعالوهبهشد؟ بهبود بخیت واقعی ورزش در موقعرا ی حرکتی تواند یادگیرتوانایی نیز می

ت. که در ادبیات پژوهش به آن پرداخته نشده اس در یادداری و انتقال سنجیده شدیادگیری 

های رای بهتر مهارتبرای اج یپایه و اثرگذار نیاز یختشناروان عواملکشف امروزه  براین،افزون

کنار در این عوامل را )مثل انگیزش درونی(ا است و این امر لزوم سنجش هحرکتی و یادگیری آن

وای بازخورد و آیا محت شود که. درنهایت، این سؤال مطرح میدسازضروری میرفتاری  هایسنجش

محتوای بازخورد با توجه به اینکه  کلی،طور؟ بهعمل آنان دارد -سطح مهارت افراد تأثیری بر ادراک

ستقیم دارد و ثیر معمل تأ-مفاهیم توانایی بر اجرا، یادگیری، انگیزش درونی و ادراکافزوده براساس 

 ،حاضر هشبنابراین هدف از انجام پژو ،است با توجه به عامل سن بررسی نشدهتأثیر آن  ،از طرفی

و نیز ش درونی حرکتی و انگیزاکتساب، یادداری، انتقال مهارت محتوای بازخورد افزوده بر  اثر تعیین

  .در کودکان و نوجوانان بود عمل -ادراک رابطۀ
 

 پژوهش روش
 دسترسدرصورت نندگان بهکانتخاب شرکت. بودکاربردی  نوع آن وتجربی نیمه ،حاضر پژوهشطرح 

توپ فوتبال و ضربۀ د. تکلیف مبتدی( انجام ش ای )ماهر وروش تصادفی طبقه ها بهاب آنبود و انتص

 نامۀرسشپاکتساب، آزمون یادداری فوری، تأخیری و انتقال بود. از  مرحلۀل دو مراحل آزمون شام

زمون برای آانگیزش درونی برای سنجش انگیزش درونی افراد استفاده شد و امتیازات حاصل از مراحل 

  .را و یادگیری افراد استفاده شدسنجش اج
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)ابتدایی دورة دوم  درسهمدو مشهد، دو  ناحیۀ پسرانۀبین مدارس ازهای پژوهش حاضر شرکت کننده

ند. اب شددسترس و هدفمند انتخصورت دربه، 1394-95ر سال تحصیلی دوره اول( د و متوسطۀ

های سوم تا یهاز پا( سال 23/10±5/1)میانگین سنی  کودک 50در هر مدرسه، آموزان دانشبین از

تصادفی صورت هبهای هفتم تا نهم از پایه( سال 36/15±15/1نوجوان )میانگین سنی  50و ششم 

و ( 25د = )تعدا گروه بازخورد عمومی دودر ای طبقهطور تصادفی شدند و به ابانتخ ایطبقه

( 25 داد =)تع و غیرعمومی( 25)تعداد =  و دو گروه بازخورد عمومیکودکان ( 25)تعداد = غیرعمومی

آزمون نظر سطح مهارت )از بتدی بودند کهمها ترکیبی از افراد ماهر و گروه .جای گرفتندنوجوانان 

 شدند.سازی همسان( دونالدمهارتی مک

نامۀ فرم رضایت هاکنندگان و والدین آنابتدا شرکتپروتکل آزمایش پژوهش بدین صورت بود که 

انجام ن از در هر زمابه افراد داده شد که  اختیارو این  شرکت در پژوهش را تکمیل کردند آگاهانۀ

 هایلعملدستورا. خارج شوند از پژوهش بدون هیچ پیامدی ،داشتندتمایل به ادامۀ همکاری نپژوهش 

 تکلیف افراد. گونه اطالعی نداشتندها از اهداف پژوهش هیچو آنشد  کنندگان دادهشرکت به الزم

 داده هانآ غیرعمومی به و عمومی بازخورد ،اکتساب اول ۀمرحل درطول. کردند اجرا را فوتبال ضربۀ

و  اجرا شدن تفاوتمشخص برای براین،عالوه. شد ارائه منفی بازخورد اکتساب، دوم مرحلۀ در و شد

 24أخیری )دقیقه(، یادداری ت 10فوری ) یادداری آزمون غیرعمومی، و عمومی بازخورد بینیادگیری 

 .گرفته شد مرحلۀ دوم اکتساب از پس ساعت( 24ساعت( و انتقال )

گرم(  390 وزن و مترسانتی 66 شده )محیطفوتبال تعدیل توپ برای کودکان از یک این آزمایش در

. شد فادهگرم( است 440 وزن و مترسانتی 69 استاندارد )محیط و برای نوجوانان از یک توپ کامالً

مرکزی  هدف یک سمتبه ضربه با پا به توپ ،کردندمی اجرا را آن باید هاآزمودنی که تکلیفی

 روی دیوار همحدود این و بود مترسانتی 50× 50 اندازة به ایشدهرنگ محدودة که بود شکلمربعی

(. مارة یک)شکل ش داشت قرار کنندگاناز شرکت متریهفت فاصلۀ در هدف این. بود شده ترسیم

 با و کند برخورد دفه به تا بزنند توپ ضربه به پا با که بود این پژوهش این در کنندگانشرکت هدف

 سمت یز دربا رنگی متما اندازه همان مشابه با منطقۀ دو. دریافت کنند امتیاز سه عمل انجام این

 امتیاز زد،یم مجاور ضربه مناطق این به کنندهشرکت اگر. بود شده مرکزی کشیده هدف چپ و راست

امتیازی دو محدودة نهایی در سمت راست و چپ منطقۀ .کردمی دریافت یعنی دو امتیاز را ؛کمتری

ای که به کرد و هر ضربهکننده یک امتیاز کسب میصورت برخورد توپ به آن، شرکتقرار داشت و در

ژوهش چیویاکوفسکی پآزمایش اول شد. در امتیاز صفر ثبت می ،کردخارج از این مناطق برخورد می

 .شده بوداستفاده این آزمون استاندارد ، از(12)و دریوز 
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 زدن به توپ فوتبال در کودکان و نوجوانانیف ضربهتکل -1شکل

 

مل انجام ع-گیری متغیرهای پژوهش در سه بخش دقت اجرا، انگیزش درونی و همبستگی ادراکاندازه

 شد.

 استفاده احل مختلف تکلیف اصلی آزمایشدر مرافراد از میانگین امتیازات برای سنجش دقت اجرا، 

 .شد

 1انگیزش درونی نامۀآیتمی( پرسشخۀ کوتاه )نُهاز نس کنندگانبرای سنجش انگیزش درونی شرکت

شده لذت، شایستگی ادراک مقیاس عالقه/نامه دارای سه خرده. این پرسشگردیداستفاده  (18) رایان

امتیازی لیکرت ها شامل سه سؤال در مقیاس هفتاسمقیاهمیت است. هریک از خرده و تالش/

و همکاران  بادامیها است. مقیاسات خردهحاصل جمع امتیاز ،. میزان انگیزش درونی کلهستند

بررسی نامه را فارسی این پرسش ایایی درونی )آلفای کرونباخ( نسخۀزمان و پاعتبار سازه و هم (2011)

 لذت ا ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است؛ برای عالقه/مقیاس بکردند. پایایی هریک از سه خرده

. در (6)گزارش شده است  8/0 برابر با اهمیت و تالش/ 8/0 برابر با شدهشایستگی ادراک، 9/0برابر با 

لذت،  عالقه/ هایپژوهش حاضر نیز پایایی درونی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس

محاسبه شد. انگیزش  82/0و  80/0، 85/0 با رترتیب براب، بهاهمیت شده و تالش/شایستگی ادراک

 مراحل اول و دوم اکتساب سنجیده شد.کنندگان در دو تکرار بعد از درونی شرکت

پس از پایان مرحلۀ اول  .شده بر تخته استفاده شدهای ترسیمعمل افراد، از مربع -برای ارزیابی ادراک

 40های ربع مشکی )با اندازهبین نه مبدون مشاهدة هدف، ازکنندگان خواسته شد ب، از شرکتاکتسا

 ندازة هدف را تخمین بزنند. ا گر ارائه کرد،آزمونکه متر( یسانت 5/2های متر با فاصلهسانتی 5/62تا 

                                                           
1. Intrinsic Motivation Inventory (IMI) 
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و حذف  نآزمو اجرای شیوة با کنندگانآشنایی شرکت ابتدا برای بدین گونه بود که اجرا کلی شیوة

 مرحلۀ طی. ی را انجام دهندتمرینکوشش  ششتعداد  شد داده فرصت هاآن به ،کردنپدیدة افت گرم

 از پس. زدند هدف سمتبه ضربه 18 ،یکوششسه بلوک شش در کنندگانشرکت تمام ،اکتساب اول

 به ذاتی هایتوانایی درخصوص بازخوردهایی شد. ارائه هاآن به متفاوتی ، بازخوردهایضربه سه هر

 تبالفو برای و هستید فوتبال خوب بازیکن یک شما اینکه مثال،عنوانبه) بازخورد عمومی گروه

 یرعمومیغ بازخورد گروه به تغییرقابل هایمهارت ازنوع بازخوردی و (هستید مستعدی کردن فردبازی

 پا ا رویب که آخری ضربۀ ویژهبه بود؛ خوب خیلی شما پای ضربۀ شدمی گفته هاآن به مثال،عنوانبه)

هدف،  دةبدون مشاهز افراد خواسته شد ، ااکتساب اول پس از پایان مرحلۀ (.بود بهتر خیلی زدید

در  ،ادامه رد هدف را تخمین بزنند. ها، اندازةبه آنتوسط آزمونگر شده رائهانه مربع مشکی بین از

 ،ربهض سه هر از پس و زدند دیگر ضربۀ شش ،دقیقه 10پس از  گروه چهار هر ۀ دوم اکتساب،مرحل

 دقیق خیلیها ضربه شدمی گفته هاآن به ،مثال برای) شد ارائه هاآن بهیا خطا  منفی یک بازخورد

یادداری فوری  نآزمو یک براین،عالوه. بود یکسان گروه دو هر براییا خطا  منفی بازخوردند(. این نبود

 شامل ساعت، 24متری از هدف( بعد از و آزمون انتقال )فاصلۀ نه تأخیری یادداری دقیقه، 10پس از 

  .شدند انجام بازخورد ارائۀ بدون ضربه شش

 ی)محتوا 2( آنوا) انسیوار لیاز آزمون تحل، بر دقت اجرااول اکتساب  ۀمرحل درها برای تحلیل داده

 یهااندازه با (یک تا شش :)بلوک 6× کودک و نوجوان(  ی:سن ة)رد 2× ( یرعمومیو غ یعموم :بازخورد

 یادداری ،یفور یادداری یهادوم اکتساب و آزمون ۀمرحل یهامکرر در عامل آخر استفاده شد. داده

 ی:سن ة)رد 2× ( یرعمومیغ و یعموم :بازخورد ی)محتوا 2 یبا استفاده از آنوانیز و انتقال  یریتأخ

عامل  ،رعامل آخکه  ندشد لیتحل تکراری یهابا اندازه (یک و دو :)بلوک 2× کودک و نوجوان( 

 ز یک طرح تحلیلانامه در مراحل اکتساب های پرسشبرای تحلیل داده ،همچنین .گروهی استدرون

 2× نان( سنی: کودکان و نوجوا )ردة 2× خورد: عمومی و غیرعمومی( )محتوای باز 2واریانس مرکب 

در آخر، . بود های تکراری)مراحل اکتساب: اول و دوم( استفاده شد که در عامل آخر خود دارای اندازه

شدة اکدازة ادرفراد با انعمل، از همبستگی بین امتیازات مرحلۀ اول اکتساب ا -بررسی ادراک برای

 .ریب همبستگی پیرسون استفاده شدضطریق هدف از

 است رقرارـب هاواریانس همگنی شرطکه  داد نشان آماری هایآزمون همۀ برای لوین آزمون نتایج

برخوردار  طبیعی عیها از توزدادهکه  نشان داد 1لکیو -رویآزمون شاپ جینتا ،همچنین .(P < 0.05)همه، 

                                                           
1. Shapiro-Wilk 
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داد که فرض کرویت نیز برقرار است نشان  1نتایج آزمون کرویت موخلی ،همچنین (.P < 0.05هستند )

                   سطح معناداریدر  25نسخۀ  2.اس.پی.اس.اس افزارهای آماری با نرمتحلیل (.P < 0.05)همه، 

P ≤ 0.05 .انجام شد  
 

 نتایج
ه سازی شدهمسانلحاظ سطح مهارت ها ازنشان داد که گروه 3راههیکواریانس  تحیلابتدا نتایج 

 (.P  ،1.199 = (3,96)F = 0.314) بودند

 باشد:های یادداری و انتقال به شرح زیر میدر مراحل اول و دوم اکتساب و آزمون دقت اجرانتایج 

اثر تعاملی  اثر اصلی بلوک، اثر تعاملی بلوک و سن، که نتایج آزمون نشان داد :اکتساباول  ۀمرحل

 حتوای بازخوردمو سن، اثر تعاملی سن و  محتوای بازخورد، اثر تعاملی بلوک و محتوای بازخوردبلوک و 

p =026.0) معنادار نبود محتوای بازخورداثر اصلی  ،همچنین (.P < 0.05 )همه، ندمعنادار نبود
2η،  

0.11 = P ،2.594 = (1,96)F0.109اما اثر اصلی سن معنادار بود ) (؛ = p
2η، 0.001= P ،911.73 = (1,96)F) .

 اندامتیازات بیشتری کسب کرده گروه کودکان به سبتها نشان داد که گروه نوجوانان نمقایسه میانگین

 (.14/2=  ، کودکان49/2 = نوجوانانها، میانگین)

p = 0.03) نتایج آزمون نشان داد که اثر اصلی بلوک مرحلۀ دوم اکتساب:
2η ،0.086 = P ،014.3 = 

(1,96)F)  0.036) محتوای بازخوردو اثر تعاملی بلوک و سن و = p
2η ،0.062 = P، 3.562 = (1,96)F)  معنادار

محتوای ی سن و ، اثر تعاملدرمحتوای بازخواثر تعاملی بلوک و سن، اثر تعاملی بلوک و  ،همچنین نبود.

p = 0.096اما اثر اصلی سن ) (؛P < 0.05)همه، نیز معنادار نبود  بازخورد
2η ،0.002 = P ،0.2131 = 

(1,96)F)  0.102) محتوای بازخوردو اثر اصلی = p
2η ،0.001 = P، 10.887= (1,96)F) .ۀمقایس معنادار بود 

 = ها، نوجوانان)میانگینه کودکان بنوجوانان نسبت گروه عملکرد  ها نشان داد که میانگینمیانگین

ازخورد ب) بیشتر است بازخورد عمومیبازخورد غیرعمومی نسبت به و گروه ( 16/2 = ، کودکان50/2

 (.21/2 = ، بازخورد عمومی45/2 = غیرعمومی

p = 0.013) اثر اصلی بلوک در آزمون یادداری فوری، يادداری فوری:
2η ،0.269 = P ،1.238  = (1,96)F) 

p = 0.019) محتوای بازخوردو اثر تعاملی بلوک و سن و 
2η ،0.179 = P ،1.831 = (1,96)F) .معنادار نبود 

محتوای ، اثر تعاملی سن و محتوای بازخورداثر تعاملی بلوک و سن، اثر تعاملی بلوک و  ،همچنین

p = 0.089اما اثر اصلی سن ) (؛P < 0.05 )همه،نیز معنادار نبود  بازخورد
2η، 0.003 = P ،9.388 = 

                                                           
1. Muchly Hemisphere 

2. SPSS 

3. One-Way ANOVA 
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(1,96)F)  0.137) محتوای بازخوردو اثر اصلی = p
2η ،0.0001  = P ،15.192 = (1,96)F)  .معنادار بود

نسبت به سایر  گروه بازخورد غیرعمومی نوجوانانامتیازات ها نشان داد که میانگین میانگین مقایسۀ

عمومی کودکان نسبت به گروه بازخورد همچنین عملکرد گروه بازخورد غیر ها بیشتر است وگروه

، بازخورد عمومی 65/2 = غیرعمومی نوجوانان )بازخورد داردعمومی نوجوانان میانگین باالتری 

 ،همچنین (.08/2=  ، بازخورد عمومی کودکان36/2=  ، بازخورد غیرعمومی کودکان33/2=  نوجوانان

داری افت کرده طور معنازخورد عمومی نوجوانان بهمیانگین عملکرد گروه بازخورد عمومی کودکان و با

زنظر آماری که در گروه بازخورد غیرعمومی افزایش جزئی داشته است که ا(؛ درحالیP < 0.05است )

 (.P > 0.05) معنادار نیست

p = 0.037د؛ )معنادار نبو اثر اصلی بلوک که نتایج آزمون نشان داددر این مرحله  يادداری تأخیری:
2η

 ،0.058 = P ،3.69 = (1,96)F.) بازخورد محتوایاثر تعاملی بلوک و سن، اثر تعاملی بلوک و  ،همچنین ،

)همه، ار نبود نیز معناد محتوای بازخورد، اثر تعاملی بلوک و سن و محتوای بازخورداثر تعاملی سن و 

0.05 > P0.083اما اثر اصلی سن ) (؛ = p
2η ،0.004 = P ،8.548 = (1,96)F)  ازخوردمحتوای بو اثر اصلی 

p = 0.102معنادار بود )
2η ،0.0001 = P ،11.371 = (1,96)F) .در این مرحله نیز مانند ها میانگین مقایسۀ

، بازخورد 64/2=  ن)بازخورد غیرعمومی نوجوانا شودیادداری فوری بود که از تکرار جلوگیری می مرحلۀ

 (.11/2=  عمومی کودکان، بازخورد 37/2=  ، بازخورد غیرعمومی کودکان28/2=  عمومی نوجوانان

محتوای ی بلوک و اثر اصلی بلوک، اثر تعاملی بلوک و سن، اثر تعامل که نتایج آزمون نشان داد انتقال:

معنادار نبود  محتوای بازخورد، اثر تعاملی سن و محتوای بازخورد، اثر تعاملی بلوک و سن و بازخورد

p = 0.121اما اثر اصلی سن ) (؛P < 0.05)همه، 
2η ،0.0001 = P ،13.199 = (1,96)F)  حتوای مو اثر اصلی

p = 0.061) بازخورد
2η ،0.007 = P ،7.295 = (1,96)F)  .در این مرحله نیز ها میانگین مقایسۀمعنادار بود

)بازخورد غیرعمومی  شودد که از تکرار آن جلوگیری میمانند مرحله یادداری فوری و تأخیری بو

بازخورد  ،37/2=  ، بازخورد غیرعمومی کودکان33/2=  عمومی نوجوانان، بازخورد 62/2=  نوجوانان

 (.07/2=  عمومی کودکان
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 مختلفها در مراحل میانگین عملکرد گروه -2شکل 

 

 باشد:در مراحل اول و دوم اکتساب به قرار زیر می درونی انگیزشنتایج 

 مراحلدر شده ادراک یستگیشا اسیمقخرده یبرا انسیوار لیآزمون تحل جینتادر جدول شمارة یک، 

 گزارش شده است. اکتساب
 

 در مراحل اکتساب شدهمقیاس شايستگی ادراکدر خرده مرکب يانسنتايج آزمون تحلیل وار -1جدول 

 مجذور اتا معناداری اف آزادی درجۀ متغیر

 05/0 018/0* 77/5 1 سن

 46/0 0001/0* 65/84 1 محتوای بازخورد

 06/0 009/0* 90/6 1 مراحل آزمون

 04/0 046/0* 06/4 1 محتوای بازخورد ×سن 

 026/0 11/0 58/2 1 مراحل آزمون ×سن 

 11/0 001/0* 89/11 1 مراحل آزمون ×محتوای بازخورد 

 026/0 11/0 58/2 1 مراحل آزمون ×محتوای بازخورد  ×سن 

P < 0.05* 
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بازخورد غیرعمومی کودکان بازخورد عمومی کودکان

بازخورد غیرعمومی نوجوانان بازخورد عمومی نوجوانان
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 اندداشته یهترسن نشان داد که نوجوانان نسبت به کودکان عملکرد ب یاثر اصل یبرا هانیانگیممقایسۀ 

 محتوای یاثر اصل یبرا هانیانگیممقایسۀ  ،نی(. همچن87/13 =، نوجوانان06/13 =ا، کودکانهنیانگمی)

شده است  منجر یبه عملکرد بهتر ینسبت به بازخورد عموم یعمومریبازخورد نشان داد که بازخورد غ

ها برای اثر اصلی مراحل آزمون میانگین ۀایسمق(. 36/14 =یعمومری، غ58/12 =یعموم ها،نیانگی)م

 اول= ، مرحلۀهااست )میانگین اول کاهش یافته به مرحلۀدوم اکتساب نسبت  ۀنیز نشان داد که مرحل

 (.10/12دوم=  ، مرحلۀ83/14

که شان داد ، آزمون تعقیبی انجام شد و نتایج ندر محتوای بازخورد مراحل آزمون تعاملیبرای اثر 

گروه بازخورد نسبت به  تریضعیف شدةمرحلۀ دوم اکتساب شایستگی ادراک درگروه بازخورد عمومی 

 بازخورد غیرعمومی+، 34/10 کتساب=دوم ا مرحلۀ بازخورد عمومی+ها، اند )میانگینداشته غیرعمومی

اجرا  یبیعقبازخورد آزمون ت یسن در محتوا یاثر تعامل یبرا ،همچنین(. 87/13 مرحلۀ دوم اکتساب=

کودکان  نیب یتفاوت ،به افراد ارائه شده است یکه بازخورد عموم یحالت آن نشان داد در جیشد که نتا

ارائه  یمومعریبازخورد غ ینشان داد که وقت جینتا نیا ،نیهمچن (.P > 0.05) و نوجوانان وجود ندارد

 یکرد بهترو نوجوانان نسبت به کودکان عمل بود داراو نوجوانان معن کانکود نیتفاوت ب ،شده است

که به کودکان بازخورد یزمان(. 3/13، کودکان= 44/14نوجوانان=  ها،نیانگی)م (P < 0.05اند )داشته

ند تفاوت کرده بود افتیدر یکه بازخورد عموم یبا نوجوانان سهیدر مقا ،ارائه شده بود یعمومریغ

 اسیمقخرده نیدر ا یو کودکان نسبت به نوجوانان عملکرد بهتر (P < 0.05) وجود داشت داریامعن

 (.68/10= یبازخورد عموم ، نوجوانان+3/13 =یعمومریبازخورد غ کودکان+ ها،نیانگیداشتند )م

 مراحل در شدهتالش انجام مقیاسخرده برای واریانس تحلیل آزمون نتایجدر جدول شمارة دو، 

 .است شده گزارش اکتساب

 
 در مراحل اکتساب شدهمقیاس تالش انجامدر خرده مرکب نتايج آزمون تحلیل واريانس -2جدول 

 مجذور اتا معناداری اف آزادی درجۀ متغیر

 08/0 005/0* 36/8 1 سن

 32/0 0001/0* 93/46 1 محتوای بازخورد

 09/0 004/0* 668/8 1 مراحل آزمون

 02/0 12/0 38/2 1 بازخوردمحتوای  ×سن 

 01/0 27/0 22/1 1 مراحل آزمون ×سن 

 01/0 32/0 983/0 1 مراحل آزمون ×محتوای بازخورد 

 078/0 005/0* 16/8 1 مراحل آزمون ×محتوای بازخورد  ×سن 

P < 0.05* 



 16                                                                                   اثر محتوای بازخورد افزوده بر اکتساب، يادداری ...

انجام  یرشتیسن نشان داد که نوجوانان نسبت به کودکان تالش ب یاثر اصل یبرا هانیانگیممقایسۀ 

 یاثر اصل یبرا هانیانگیممقایسۀ  ،نی(. همچن86/13، کودکان= 21/15نوجوانان=  ها،نیانگمی) اندداده

 یشتریب انجام تالش هب ینسبت به بازخورد عموم یعمومریبازخورد نشان داد که بازخورد غ یمحتوا

ر اصلی مقایسۀ میانگین برای اث .(17/13= ی، عموم90/15= یعمومریغ ها،نیانگیشده است )ممنجر 

، جوانانجز گروه بازخورد غیرعمومی نوهبدوم اکتساب  ۀمراحل آزمون نیز نشان داد که در مرحل

 (.34/13 =دوم حلۀ، مر73/15 =اول امتیازات کاهش یافته است )مرحلۀ

آن نشان  جیتااجرا شد که ن یبیبازخورد در مراحل آزمون، آزمون تعق یسن در محتوا یاثر تعامل یبرا

ها در آن تالش نیب داریاتفاوت معن ،کرده بودند افتیدر یعمومریکه بازخورد غ یداد در نوجوانان

ها در نآ ردنشان داد عملک هانیانگیممقایسۀ که  (P < 0.05) اول و دوم اکتساب وجود داشت حلامر

دوم=  ۀرحلم، 00/16اول=  ۀمرحل ها،نیانگیبوده است )م بهتراول  ۀنسبت به مرحلاکتساب دوم  ۀمرحل

16/17). 

 مراحل در مندیمیزان عالقه مقیاسخرده برای واریانس تحلیل آزمون نتایجدر جدول شمارة سه، 

 .است شده گزارش اکتساب

 
 در مراحل اکتساب مندیدر خرده مقیاس میزان عالقهمرکب اريانس نتايج آزمون تحلیل و -3جدول 

 مجذور اتا معناداری اف آزادی درجۀ متغیر

 07/0 006/0* 003/8 1 سن

 49/0 0001/0* 19/93 1 محتوای بازخورد

 07/0 008/0* 01/7 1 مراحل آزمون

 03/0 06/0 59/3 1 محتوای بازخورد ×سن 

 017/0 20/0 64/1 1 مراحل آزمون ×سن 

 02/0 09/0 82/2 1 مراحل آزمون ×محتوای بازخورد 

 008/0 37/0 79/0 1 مراحل آزمون ×محتوای بازخورد  ×سن 

P < 0.05* 
 

 یشتریب یمندقهبا کودکان عال سهینشان داد که نوجوانان در مقا هانیانگیممقایسۀ سن  یاثر اصل یبرا

 یمحتوا یاثر اصل ی(. برا54/14=  ، نوجوانان31/13=  کودکان ها،نیانگمی) انداز خود نشان داده

به  یمومعبازخورد  اب سهیدر مقا یعمومرینشان داد که بازخورد غ هانیانگیم ۀسیمقا زیبازخورد ن

 مقایسۀ .(29/15= یعمومری، غ56/12= یعموم ها،نیانگیشده است )ممنجر  یشتریب یمندعالقه

اول  ۀ دوم اکتساب نسبت به مرحلۀل آزمون نیز نشان داد که مرحلها برای اثر اصلی مراحمیانگین

 (.66/12 =دوم ، مرحلۀ19/15 =مرحلۀ اول ها،است )میانگین یافتهش کاه
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 اکتساب مراحل درکلی انگیزش درونی  نمرة برای واریانس تحلیل آزمون نتایجدر جدول شمارة چهار، 

 .است شده گزارش
 

 در مراحل اکتساب نیکلی انگیزش درو در نمرۀ مرکب نتايج آزمون تحلیل واريانس -4جدول 

 مجذور اتا معناداری اف آزادی درجۀ متغیر

 10/0 001/0* 70/11 1 سن

 53/0 0001/0* 58/111 1 محتوای بازخورد

 09/0 002/0* 23/9 1 مراحل آزمون

 05/0 026/0* 08/5 1 محتوای بازخورد ×سن 

 02/0 12/0 42/2 1 مراحل آزمون ×سن 

 007/0 42/0 649/0 1 مراحل آزمون ×محتوای بازخورد 

 009/0 36/0 833/0 1 مراحل آزمون ×محتوای بازخورد  ×سن 

P < 0.05* 

را کسب  یترباال ةکه نوجوانان نسبت به کودکان نمر سن نشان داد یاثر اصل یبرا هانیانگیممقایسۀ 

اثر  یبرا هانیانگیممقایسۀ  ،نی(. همچن62/43 =، نوجوانان24/40 =کودکان ها،نیانگیاند )مکرده

 ةبه نمر رمنج یبا بازخورد عموم سهیدر مقا یمومرعیبازخورد نشان داد که بازخورد غ محتوای یاصل

برای اثر  .(54/45 =یعمومری، بازخورد غ32/38 =یبازخورد عموم ها،نیانگیشده است )م یکل باالتر

اهش کاول  نیز نشان داد که میانگین در مرحلۀ دوم اکتساب نسبت به مرحلۀاصلی مراحل آزمون 

 (.11/38 =دوم ، مرحلۀ76/45 =اول یافته است )مرحلۀ

 یگروه کودک آن نشان داد جیاجرا شد که نتا یبیآزمون تعق ،بازخورد محتوایدر  سن یاثر تعامل یبرا

کرده  افتیدر یکه بازخورد عموم ینسبت به گروه نوجوان ،ندکرده بود افتیدر یعمومریکه بازخورد غ

بازخورد  با نشان داد که گروه کودکان هانیانگیم ۀسیمقا (.P < 0.05) داشتند داریابودند تفاوت معن

 +کودکان ها،نیانگمی) ندداشت یعملکرد بهتر ینسبت به گروه نوجوانان با بازخورد عموم یعمومریغ

 (.26/30 =یبازخورد عموم +، نوجوانان88/36 =یعمومریبازخورد غ

اول و دوم اکتساب احل ونی در مرهای انگیزش درمقیاسخردهمیانگین نمودار در شکل شمارة سه، 

 شده است. نشانهای مختلف ی گروهبرا
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 اکتساب مراحل در ی مختلفهاگروه یبرا انگیزش درونی هایمقیاسمیانگین خردهنمودار  -3شکل 

 

 مرحلۀبعد از هدف  شدةمیانگین تخمین اندازة ادراکمل افراد با استفاده از ع -نتایج رابطۀ بین ادراک

 عناداریارتباط مکه  (شمارة چهار)شکل  نشان داد همبستگی آزموننتایج  .برآورد شد اکتساباول 

(؛ P < 0.001، R = 0.585) وجود داردهدف  شدةاکادر اندازةتخمین شده و بین امتیازات کسب

   تر تخمین زدند.هدف را بزرگ ات بیشتری کسب کرده بودند، اندازةکه هر چه افراد امتیازطوریبه
 

 
 هدف شدۀن اندازۀ ادراکو تخمی اکتساباول  همبستگی بین امتیازات مرحلۀ -4 شکل
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 گیریبحث و نتیجه
 مهارت نتقالاکتساب، یادداری، ا بر افزوده بازخورد محتوای اثر تعیین ،حاضر پژوهشهدف از انجام 

نتایج ود. ب نوجوانان و کودکان در عملکرد سطح با عمل -ادراک رابطۀ نیز و درونی انگیزش و حرکتی

عمل -راکو ادانگیزش درونی  ،پژوهش نشان داد که نوع محتوای بازخورد افزوده بر یادگیری حرکتی

با  ازخورد افزودهبمحتوای  به تبیین تأثیرات کاهشی یا افزایشی ،در ادامهدارد.  اثرکودکان و نوجوانان 

  یم.زپردامی یمفاهیم توانای بهتوجه 

مفاهیم توانایی و بازخورد پردازیم. می محتوای بازخورد افزوده بر دقت اجرا اثربررسی در ابتدا به 

ماندن اتی به ثابتد. توانایی ذنگذارفرد می و یادگیری تأثیر بسزایی بر سطح عملکرد نبرآمده از آ

ها را احساس کند. در توانایی تغییرشود که فرد نبود دارد و بازخورد عمومی باعث میاشاره ها توانایی

د و فرد معتقد است که نهای افزایشی به قابلیت تغییر و انعطاف در توانایی اشاره دارتوانایی ،مقابلدر

افزایش در سطح  مومی باعثو بازخورد غیرع پذیر استادگیری و پیشرفت در عملکرد امکانی

 ،گیردمعرض بازخورد منفی یا اشتباه قرار میکه فرد درشود. زمانیتغییر فرد میهای قابلتوانایی

انایی ذاتی افت شدیدی در عملکرد علت اعتقاد به توبه بودند افرادی که بازخورد عمومی دریافت کرده

ر سطح ، تأثیر چندانی بکه افرادی که بازخورد غیرعمومی دریافت کردند؛ درحالیدآیها بوجود مینآ

به بررسی تأثیر بازخورد عمومی  (12)چیویاکوفسکی و دریوز  ها وجود ندارد. در پژوهشی،نآعملکرد 

کودکانی که بازخورد غیرعمومی داد  یادگیری حرکتی کودکان پرداختند. نتایج نشان برو غیرعمومی 

در شرایط بازخورد منفی و آزمون ، نسبت به گروه بازخورد عمومی عملکرد بهتری را دریافت کردند

یری که مفاهیم توانایی بر یادگ ند( نشان داد13و لیتویت ) ولف ،همچنین یادداری فوری نشان دادند.

گان در تکلیف تعادلی نشان عملکرد شرکت کنند ،. در این پژوهشحرکتی بزرگساالن نیز مؤثر هستند

تری نسبت به گروه توانایی یفععملکرد ض ،افرادی که دستورالعمل توانایی ذاتی را دریافت کردندداد 

 و عمومی بازخورد ( به بررسی تأثیر28ها )ی، کاشی و شیروانیدیگر در پژوهشافزایشی داشتند. 

و آزمایش دوم، تکلیف  )آزمایش اول، تکلیف ضربه با پا حرکتی هایمهارت یادگیری رغیرعمومی ب

که بازخورد غیرعمومی باعث عملکرد ذهنی پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد  توانکم کودکان پرتابی(

به تعیین  ،در پژوهش حاضر. شودتوان ذهنی میی در کودکان کمهای حرکتبهتر یادگیری مهارت

 نوجوانان پرداخته شد که نتایج نشان دادکودکان و اساس مفاهیم توانایی در بازخورد بر محتوای

می بر عملکرد و یادگیری به بازخورد عموبا توجه به عامل سن نیز نسبت عمومی غیرمحتوای بازخورد 

عمومی کودکان نسبت عملکرد گروه بازخورد غیر ،ۀ تمرینکه با اداماست اهمیت این مؤثر است. نکتۀ با

اول  حالی است که این مورد در مرحلۀدرافزایش پیدا کرد و این  نبه گروه بازخورد عمومی نوجوانا

دوم اکتساب  است که اثر بازخورد منفی در مرحلۀ معنادینفع گروه نوجوانان بود و این باکتساب به ن
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دیگر این برتری را دالیل وانان اثرگذار بوده است. بر عملکرد نوج شدتبهبا توجه به محتوای بازخورد 

)کانون شود باعث تمرکز توجه فرد به حرکات بدن می بازخورد عمومیتوان بیان کرد که گونه میاین

)کانون بیرونی توجه( کانون توجه به پیامد حرکت  ،عمومیغیربازخورد که در درحالی ؛درونی توجه(

، انگیزش و توجه عوامل اصلی بر 1طبق نظریۀ بهینه یادگیری حرکتی ،همچنین. (8) شودجلب می

خودمختاری و انتظارات فرد انگیزش شامل  ،شوند. براساس این نظریهیادگیری حرکتی محسوب می

 -شدن عملتقویت این عوامل باعث جفت ،؛ بنابراینشوده شامل کانون بیرونی توجه میو توج است

 ، این فرایندنتیجه؛ دردهدمی خودکنترلی را افزایشو دهد میرا کاهش رکزی و خودتم شودهدف می

با تقویت  راستای این نظریه، بازخورد غیرعمومی. در(8) بخشداجرا و یادگیری حرکتی را بهبود می

ادامه به بررسی اثر محتوای بازخورد . در کندعوامل انگیزشی و توجهی یادگیری حرکتی را تسهیل می

 پردازیم.بر انگیزش درونی می

که فرد زمانی ،2دوئک ۀاساس نظریتأثیرگذار هستند. بر مفاهیم توانایی بر انگیزش درونی فرد نیز بسیار

. (9) ن را پرورش دادتوان آیابد و میداند، انگیزش درونی او افزایش میمی پذیرانعطافتوانایی خود را 

بازخورد ترین اشتباه یا با کوچک ،پنداردمی ناپذیرتغییراش را ذاتی و هنگامی که فرد توانایی ،مقابلدر

انگیزش درونی  ،کلیطورشده و بهتالش، شایستگی ادراکو عالقه،  کند، احساس درماندگی میمنفی

که بازخورد حاصل از توانایی افرادی  پژوهش حاضر نشان داد. نتایج دنیابکاهش می شدتبهوی 

انگیزش درونی بیشتری را نسبت به گروه بازخورد ناشی از توانایی ذاتی  ،را دریافت کردند پذیرانعطاف

امتیازات بیشتری را  ،بعد فی در مرحلۀبرای انجام مهارت نشان دادند و در اثر دریافت بازخورد من

ادراک و (، انگیزش به 20و همکاران )زش ایتام کنترل تأثیر انگی طبق نظریۀ ،همچنین. کسب کردند

که اگر یادگیرنده بر اعمال خود و تأثیرات آن در معنیاین؛ بهدارد بستگیدر محیط  یادگیرنده عمل

 در شرایط ها نشان دادآنپژوهش یابد. افزایش می ویانگیزش درونی  کنترل داشته باشد،محیط 

د بر شود )مانند مفهوم توانایی افزایشی(، فرفراهم میکه فرصتی برای انتخاب انگیزش  تمرینی

یابد. بازخورد مبتنی بر افزایش می وی انگیزش درونی ،یجهنترویدادهای محیطی کنترل دارد و در

نفس را در مدی و اعتمادبهشود و خودکارآعث ایجاد حس خودکنترلی در فرد میتوانایی افزایشی با

 های مطالعۀ حاضر،. با توجه به یافته(8)شود میمنجر نگیزش درونی به افزایش اکند و فرد تقویت می

صورت بروز انایی افزایشی خود تکیه کند و درشود که فرد بر توبازخورد غیرعمومی باعث می ارائۀ

ی طور ذاتبه افراد معتقد به توانایی افزایشی،، زیرا یابد؛بازخورد منفی یا اشتباه، تالش وی افزایش می

                                                           
1. OPTIMAL Theory of Motor Learning 

2. Dweck 
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دگیری اعتقاد و به پیشرفت و یا هستندهای چالشی دنبال موقعیتتر هستند و بیشتر بهبرانگیخته

  .(7) دارند

است که بر انگیزش درونی اثر دارد. انتظارات نقش غالبی در  وامل دیگریاز ع 1انتظاراتسطح 

دارد؛  (30) (بینی خطاعلم عصب )پاداش پیش و (29)مدی( آخودکار شناسی )نظریۀای روانههنظری

افزایش انتظارات  شود ونفس باعث تخریب روانی و خودکاری حرکت میکه نبود اعتمادبهدرحالی

وفقیت در متواند پتانسیلی برای می ،بنابراین ؛بخشدآمیز آینده را بهبود مییادگیرنده اجرای موفقیت

براساس نظریۀ بهینۀ یادگیری حرکتی، پیشرفت اجرای حرکتی  ،همچنین. (31)اجرا و یادگیری باشد 

شود و این باعث تقویت سطح انتظارات میطور مستقیم های انگیزشی و توجهی، بهد مؤلفهبهبوبر اثر 

ظارات عملکرد د که شرایط تمرین بر افزایش انتندهشواهد نشان می(. 8یابد )چرخه ادامه می

 ررسی اثر افزایش سطح( به ب32) و همکاران 2نتیسمو ، در پژوهشی،برای مثال یادگیرنده مؤثر است؛

. نتایج نشان داد بر حداکثر ظرفیت هوازی در افراد پرداختند هنجاری مثبتطریق بازخورد انتظارات از

افزایش حداکثر اکسیژن مصرفی شدند؛ باعث افزایش سطح انتظارات و کنندة بازخورد که گروه دریافت

ومی، بازخورد غیرعمدر که گروه کنترل افت در عملکرد را نشان دادند. در پژوهش حاضر نیز درحالی

از بازخورد منفی یا اشتباه و  هستند، بعد پذیرتغییرها منعطف و که توانایییادگیرنده با اعتقاد به این

افزایش انگیزش درونی  ،نتیجهماند و باعث افزایش تالش و درافت در اجرا، سطح انتظارت باال باقی می

شود و با افت اجرا بودن توانایی میابت و ذاتیومی باعث ایجاد نگرش ثمقابل، بازخورد عمشود. درمی

، فرد احساس درماندگی نتیجهد و دربیااثر بازخورد اشتباه یا منفی، سطح انتظارات فرد نیز کاهش میدر

فعالیت باقی  برای ادامۀ و تالش و انگیزش درونیپذیرد را میضعیف عملکردی و شرایط  کندمی

بهبود اجرا در گروه بازخورد غیرعمومی و افزایش سطح انتظارات حاضر نیز  نتایج پژوهش .(8)ماند نمی

ه کزمانی .نتظارات را نشان داداو انگیزش درونی و افت عملکرد در گروه بازخورد عمومی و کاهش سطح 

ا بهبود اجرا و یادگیری رکند، تغییر درک مید غیرعمومی، توانایی خود را قابلیادگیرنده بر اثر بازخور

انگیزشی  پاداشی و تواند نقشمحتوای این نوع بازخورد می ،نتیجهداند و درتالش خود میناشی از 

یادگیری دیدگاه توان به زمینه مینی یادگیرنده را افزایش دهد و دراینو انگیزش درو باشد داشته

 اشاره کرد.  3تقویتی

توانند به عنوان بیرونی(، میطبق دیدگاه یادگیری تقویتی، انواع متغیرهای انگیزشی )هم درونی و هم 

 وانگیزش درونی افزایش یک نمونه از  .(33، 340ص ) یک محرک با نفوذ بر یادگیری مؤثر باشند

                                                           
1. Expectancies 

2. Mantes  

3. Reinforcement Learning 
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دهند به عنوان پاداش است که شواهد نشان می های موفقشبعد از کوش، بازخورد تقویت یادگیری

برای یادگیری و . دو سیستم عصبی (5 ،6)تواند بر افزایش انگیزش درونی و یادگیری اثر بگذارد می

 مخو قشر  2باشد که شامل هیپوکامپمی 1انگیزش وجود دارد که یکی از آنها سیستم مزولیمبیک

است که در  3بوده و پاداش و تقویت رفتار روی آن اثر دارد و دیگری سیستم قشر گیجگاهی داخلی

گیری حافظه دخیل است. تقویت سیستم مزولیبمبیک در اثر پاداش )چه درونی و چه بیرونی(، شکل

عصبی  دهندةانتقال .(34) حافظه و یادگیری را تسهیل کند ،تواند به عنوان شاخص انگیزشییم

انگیزشی  ثیر قرار داده و نقش مهمی در جنبۀلیمبیک را تحت تأبه طور مستقیم سیستم مزو ،دوپامین

کند بلکه شخص را به تکرار رویدادی ها دارند. این مکانیسم مستقیما ایجاد احساس لذت نمیپاداش

  .(33، 340ص ) دهدکه سبب افزایش لذت شده است، سوق می

. دهیمرا مورد بحث قرار می عمل -محتوای بازخورد افزوده و سطح مهارت بر ادراک اثردر پایان 

که حاضر نشان داد  . پژوهشهستندمؤثر نیز عمل فرد  -ها بر ادارکمفاهیم توانایی و تغییر توانایی

کردند با افرادی تر ادراک میهدف را بزرگ ةکه انداز افرادیهای امتیازات بین میانگین معناداری ۀرابط

یعنی افرادی که امتیازات بیشتری کسب  ؛کردند، مشاهده شدتر ادراک میهدف را کوچک ةکه انداز

 دهی افراد،طبق خودگزارش ،کردند. همچنینادراک از حد واقعی تر هدف را بزرگ ةاندازکرده بودند، 

 ۀنقط ۀ، فاصلکردندتر از حد معمول آن درک و هدف را بزرگ ندملکرد بهتری داشتهایی که عآن

مربع  افراد ماهر ،در پژوهش حاضر. و تکلیف را ساده تر ادراک کردند ترنزدیکنیز شوت تا هدف را 

که افراد درصورتی ؛کردندمربعات دیگر ادراک  ر ازتو هم بزگ واقعیتر از حد مرکزی را هم بزرگ

در گروه  براین،عالوهکردند. و یکسان با سایر مربعات ادراک تر از حد واقعی مبتدی آن را کوچک

هایی که بازخورد آن از ترهدف را بزرگ ةدریافت کردند، انداز ه بازخورد غیرعمومیمبتدی نیز افرادی ک

 ،(35) 4ویت و دورچهای پیشین نتایج پژوهشها با یافته این. تخمین زدنددریافت کردند، را عمومی 

( 38گرای ) ،برای مثال ؛خوانی داردهم (38) 6( و گرای37) و همکاران 5لی ،(36ویت و همکاران )

 ،همچنین. کردندتر ادراک ، توپ را بزرگاجرا کردندنشان داد بازیکنان سافتبال که ضربات بهتری 

( به بررسی ادراک شناگران ماهر و مبتدی پرداختند. نتایج نشان داد که شناگران 36ویت و همکاران )

                                                           
1. Mesolimbic 

2. Hippocumpus 

3. Internal Temporal Lobe 
4. Witt & Dorsch 

5. Lee  

6. Gray 
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( نیز نشان دادند که تیراندازان با 37لی و همکاران )تر تخمین زدند. ماهر اهداف زیر آب را نزدیک

 تر ادراک کردند. را بزرگ کمان ماهر نسبت به افراد دیگر، اهداف

ام دهد، هدف محوری را انجعمل هدفکه فرد قصد دارد زمانی ،1أکید ادراکی برونرت ۀفرضی طبق

. (39) شودهای محیطی متمایز میاز دیگر محرک ،نتیجهشود و درتر میاظ ادراکی برجستهلحاز

یادگیری حرکتی، محتوای بازخورد و سطح مهارت فرد نقش  ةحوزدر پژوهش حاضر نشان داد که 

)مرتبط با توانایی که افراد ماهری که بازخورد غیرعمومی صورتیبه ؛دنکنای ایفا میکنندهتعدیل

تر از سایر اهداف مجاور تکلیف ادراک تر و نزدیکدریافت کردند، هدف مرکزی را بزرگافزایشی( 

را هدف مرکزی  ،توانایی ذاتی(مرتبط با ) کردندرد عمومی دریافت کردند و افراد مبتدی که بازخو

تر و آن را کوچک ،واقعی هدف ةنسبت به انداز ؛ هرچندکردندبه سایر اهداف یکسان گزارش نسبت 

که مبتدی است اما بازخورد زمانی یاکه فرد ماهر است دیگر، زمانیعبارتبه دورتر تخمین زدند.

 هدف مرکزی ،حتوای بازخورددلیل افزایش سطح عملکرد با توجه به مبه ،کندغیرعمومی دریافت می

 ،که افراد مبتدی که بازخورد عمومی دریافت کردنددرصورتی کند؛ادراک میتر تر و برجستهنگررا پر

کاهش انگیزش درونی، ادراک نیز یادگیری و  و کنترل بر تمریننبود لیل افت عملکرد و ناتوانی در دبه

ادراک  ،بنابراین ؛بودکمتر برجسته شان یو هدف مرکزی برا نداشت هاآناهداف تفاوت چندانی برای 

کلیف ت ةکنندباط است، بلکه با عملکرد ادراکرسد در ارتمی محیط که از ایتنها با اطالعات بینایینه

برای مثال،  ؛است کنندگیثیرات تعدیلأت دارای عملکرد بر ادراک احتماالً اثر نیز ارتباط دارد.

 ،گیری کندراحتی هدفبهآسانی و تواند بهشود، میرو میهتر روبکه با یک هدف بزرگ یورزشکار

که یک ی اجرای هدف نیاز داشته باشد. درمقابل، هنگامیبدون اینکه به منابع اضافی دیگری برا

 ا هدفبیشتری را ب و تمرکزباید منابع اضافی بیشتر  ویرو شود، هتر روبکوچک یورزشکار با هدف

که کند، سودمند است )که ورزشکار خوب اجرا نمیانیکار گیرد. چنین تعدیلی زمهدستیابی به هدف ب

صورت اندازه، بهاهداف هم تریا کوچکتر بزرگادراک بنابراین،  ؛نظررسیدن هدف بود(تر بهدلیل کوچک

( 35)ویت و دورچ برای مثال،  ؛(40) کننده استکمک ،ک برای عمل و دستیابی به هدفادرا دربالقوه 

کننده در ال آمریکایی با عملکرد شوت ادراکفوتب ةهای دروازتیرک که ارتفاع و عرضند نشان دادنیز 

دروازه  ، نسبت به افراد ناموفقاجرا کردندتری را های موفقکنندگانی که شوت. شرکتهستندارتباط 

  .کردندتر ادراک تر و بزرگرا نزدیک

حسب ها محیط پیرامون را برکنندهادراک که کندعمل مطرح می ةادراک ویژ ۀمحاسب ،همچنین

( 1979شناختی گیبسون )از رویکرد بوماین دیدگاه  .کنندتوانایی خود برای عمل در آن مشاهده می

                                                           
1. Bruner’s Perceptual Accentuation Hypothesis 
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هستند  ادراک ۀاولیمواد  1سازهافراهماست. گیبسون ادعا کرد که شده ت گرفته رد ادراک نشأدرمو

 هستند که ءهای ذاتی محیط یا شیسازها ویژگیفراهم .دنشومحسوب میعمل  سیلی برایناپت که

ن بی ۀارتباط دوطرفگیری موجب شکلسازها فراهم. (21) هستندانجام عمل  ةکنندمانع یا تسهیل

رفتن از بلند برای کسی که پارکور یا باالیک دیوار  ،برای مثال ؛شوندکننده میمحیط و ادراک

عنوان که برای فردی دیگر بهدرحالی ؛کندکند، پریدن را فراهم میرا تمرین می 2های شهریساختمان

سطح مهارت فرد و محتوای بازخورد و ادراک توانایی ناشی  ،بنابراین ؛(22 ،40)شود میک مانعی در

د که حاکی از این بو های پژوهش حاضر نیزیافتهعمل تأثیر داشته باشد.  -تواند بر ادراکاز آن می

باعث  ،توانایی افزایشی و منعطف به یادگیرندهمفهوم دلیل القای غیرعمومی بهمحتوای بازخورد 

برعکس، در محتوای  شود.رایط برای اجرا و یادگیری میسازی شفراهم ،نتیجهاثربخشی بر ادراک و در

اثر افت عملکرد در ،نتیجهو در شودمیاش محدود های ذاتیبازخورد عمومی، یادگیرنده به توانایی

 . شودایجاد میرد خطا بر ادراک فرد بازخو

واند تهای مبتنی بر مفاهیم توانایی، نوع محتوای بازخورد نیز میبر دستورالعملطورکلی، عالوهبه

ها تفاوت در استفاده از واژه توجه به محتوای بازخورد و ،بنابراین یادگیری حرکتی را تسهیل کند؛

. در کندبازخورد افزوده را در کودکان و نوجوانان معکوس  تواند اثرهاییۀ مفاهیم توانایی میپابر

کینماتیکی مهارت حرکتی  هایشود اثر نوع محتوای بازخورد بر ویژگیآینده پیشنهاد میهای پژوهش

ه استفاد ،. همچنینانجام شودحرکتی  ابعاد مختلفتری از تأثیر آن بر تا کشف دقیق نیز ارزیابی شود

براین، افزون شود.توصیه میخنثی یا نزولی بازخورد عمومی  یین اثرهایاز گروه کنترل برای تع

حرکتی نیز -های ادراکیتوانیاثر محتوای بازخورد بر یادگیری حرکتی افراد با ناشود پیشنهاد می

ر اجرا و یادگیری فرد مؤثر است، بلکه انگیزش تنها بنوع محتوای بازخورد نهعالوه، بررسی شود. به

ی در قدرتمند عنوان عاملغییر قرار دهد و انگیزش درونی بهتواند دستخوش ترا نیز می درونی فرد

و فراشناختی در ارتباط با )توجه( کشف سطوح شناختی  ،شود؛ بنابراینیادگیری حرکتی محسوب 

ده های آیندر پژوهش ،روتواند ابعاد جدیدی از اثرهای آن را نشان دهد؛ ازاینرد مینوع محتوای بازخو

امل رشد اجتماعی بررسی شناختی و عوشود اثر محتوای بازخورد بر سایر عوامل روانپیشنهاد می

تأثیر دو عامل قرار گیرد: تواند تحتعمل فرد می -پژوهش حاضر نشان داد که ادراک ،همچنین .شود

 شود.متمایز میبت به افراد مبتدی عمل فرد نس -ادراک ،باشد ماهرتروی چه اول، مهارت فرد که هر

عمل فرد تأثیر بگذارد؛  -تواند بر ادراکپایۀ مفاهیم توانایی که میبر افزوده خوردزدوم، نوع محتوای با

تسهیل کند. در را ازلحاظ ادراکی  شدن یادگیرندهتواند ماهرای بازخورد افزوده مینوع محتو ،نتیجهدر

                                                           
1. Affordances 

2. Urban Climbing 
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توجه به نوع محتوای بازخورد بررسی فراد با درجات آزادی ادراکی اشود آینده پیشنهاد میهای پژوهش

توسط  ،)برای مثال صورت مستقیم دستکاری شودشود ادراک افراد بهپیشنهاد می ،همچنینشوند. 

های پژوهش حاضر از محدودیت ( تا تأثیر آن بر اجرا و یادگیری مشخص شود.1توهم ابینگهاوس

که  ییجااز آنند؛ فرهنگی و اجتماعی انتخاب شدهای استفاده از پسران بود که با توجه به محدودیت

 تواندیم یبدن تیو معلمان ترب انیدرک پسرها و دخترها از نوع بازخورد مرب دهندیشواهد نشان م

این شود ، پیشنهاد میروازاین (،41ها اثر بگذارد )آن یشناختروان یهامتفاوت باشد و بر اجرا و پاسخ

های انگیزش درونی در آزمون نسنجیدن ،ی دیگرهامحدودیت از .نیز ارزیابی شوند دخترانعوامل در 

مجدد ممکن  استفادة ،نامه در مراحل اکتسابمکرر از پرسش دلیل استفادةیادداری و انتقال بود که به

یادداری های های مشابه برای سنجش انگیزش درونی در آزموننامهاستفاده از پرسش ،بنابراین بود؛ن

 شود.و انتقال نیز پیشنهاد می

کودکان  به های حرکتیدر آموزش مهارتشود توصیه میو معلمان تربیت بدنی مربیان  به: پیام مقاله

باعث ایجاد  ،زیرا ؛بازخورد توجه داشته باشندای محتو ها در ارائۀترین تفاوتبه کوچک و نوجوانان

 غیرعمومی استفاده کنند تا بازخوردعباراتی حاوی از مربیان  ،شود؛ برای مثالتأثیرات متناقضی می

یادگیرنده کنترل بهتری بر حرکات  ،دنکن را تقویتپذیر یادگیرنده تغییر و انعطافهای قابلتوانایی

که رتیصوهای ادراکی او تقویت شود؛ درژگیویو  انگیزش درونی وی افزایش یابد باشد، خود داشته

 شودمیهای ثابت و ذاتی یادگیرنده تواناییا محتوای بازخورد عمومی باعث تقویت استفاده از عبارات ب

انگیزش وی  جریان مسابقه امری طبیعی است، اجرا و و بر اثر اجرای اشتباه و بازخورد منفی که در

که ندر پایان ایپدیدة باریکی ادراکی(. گیرد )تأثیر قرار تواند تحتکند و ادراک او میشدت افت میبه

 عمل متمایز -ادراکین انجام تمرین توجه داشته باشند؛ زیرا، حیان به میزان مهارت یادگیرنده درمرب

به آن  نکردنتوجههای متمایزی نیاز دارد که ها و چالشبه دشواری افراد ماهر نسبت به افراد مبتدی

 ممکن است انگیزش درونی این افراد را کاهش دهد. 
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Abstract 
The purpose of present study was to determine the effect of content of augmented 
feedback on acquisition, retention, transfer of motor skill and intrinsic motivation and 
perception-action relationship with performance level in children and adolescents. For 
this purpose, 50 children (mean age 10.23±1.5 years) and 50 adolescents (mean age 
15.36±1.15 years) were selected using convenience sampling from boys’ schools of area 
two of Mashhad and separation of age factor were stratified randomly (skilled and 
novice) assigned to either generic or non-generic feedback group. The task was included 
football kick skill to predetermined goals. Performance accuracy measured in acquisition 
(phase 1 and 2), immediate retention, delay retention and transfer tests. Ryan’s intrinsic 
motivation questionnaire was used for measurement of participants’ intrinsic motivation 
after the first and second phases of acquisition. Perception-action of novice and skilled 
individuals also measured after the first phase of acquisition. The findings showed that 
the difference between feedback groups was not significant in the first phase of 
acquisition, but were significant in the second phase of acquisition, immediate retention, 
delay retention and transfer tests. The results of intrinsic motivation showed that the 
difference was significant between feedback groups. For measurement of perception-
action was used correlation between scores and estimation of perceived goal size that 
showed the relationship between perception and action of novice and skilled individuals 
was significant. Conclusion of this study that using the content of non-generic than 
generic feedback can be lead to motor learning and more intrinsic motivation in children 
and adolescents.  
 

Keywords: Intrinsic Motivation, Positive and Negative Feedback, Generic and Non-

Generic Feedback, Conceptions of Ability, Motor Learning  

 

                                                 
* Corresponding Author                                             Email: meysam.beik@mail.um.ac.ir  


