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 بندي متوالی اثر بازخورد دقیق، غیردقیق و هنجاري بر یادگیري یک تکلیف زمان

 ٣رزا رهاوي عزآباديدکتر ، ٢نیمریم نزاکت الحسیدکتر ، ١مهدیه اسالمی نصرت آبادي

  چکیده

هدف از پژوهش  شواهد تحقیقاتی پیشنهاد می کنند که کارکرد انگیزشی بازخورد می تواند بر یادگیري اثر گذار باشد.: هدفمقدمه و 

  الی است. هنجاري مثبت و منفی بر یادگیري یک تکلیف زمان بندي متو ،دقیق، غیردقیق هايکوششحاضر، بررسی اثر بازخورد به 

دختر) به صورت  40پسر و  35سال ( 5/22 ± 467/2دانشگاه یزد با میانگین سنی  : هفتاد و پنج دانشجوي دختر و پسرروش شناسی

در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در پنج گروه بازخورد دقیق، غیردقیق، هنجاري مثبت، هنجاري منفی و کنترل قرار گرفتند. تکلیف 

کوشش و در مرحله یادداري و انتقال  60 هاآزمودنیدر مرحله اکتساب، هر یک از . استاي یک تکلیف زمان بندي متوالی اجر هاآزمودنی

  کوشش را اجرا نمودند. 6دقیقه پس از مرحله یادداري اجرا شد،  10ساعت پس از مرحله اکتساب و  24که با فاصله 

 مکرر و تحلیل واریانس یکراهه تجزیه و تحلیل شدند. هايگیرياندازهتحلیل واریانس با آماري  هايروشبا استفاده از  هاداده: هایافته

غیر دقیق و هنجاري منفی  هايگروههنجاري مثبت و دقیق بطور معناداري نسبت به  هايگروهکه  می دهداکتساب نشان  مرحلهنتایج 

کنترل، هنجاري  هايگروهمقدار خطا در  مثبت، دقیق و کنترل و ولی بین مقدار خطا در سه گروه هنجاري ،ندرمقدار خطاي کمتري دا

دقیق و هنجاري مثبت به طور معناداري  هايگروه حرکتخطاي زمان منفی و غیر دقیق اختالف معناداري دیده نشد. در مرحله یادداري 

 .مشاهده نشد هاگروهداري بین اتفاوت معن، همچنین در آزمون انتقال دقیق، هنجاري منفی و کنترل بوده است غیر هايگروهکمتر از 

یعنی بازخورد دقیق و هنجاري مثبت ؛استفاده از دو شیوه بازخورد انگیزشی که  می دهدي تحقیق نشان هایافته: و نتیجه گیري بحث

ارائه  هايشیوهاین در سازماندهی برنامه تمرینی از  شودمیلذا پیشنهاد  ،حرکتی سودمند باشد هايمهارتممکن است براي یادگیري 

  بازخورد استفاده شود.

  

 حرکت: بازخورد دقیق، بازخورد غیردقیق، بازخورد هنجاري مثبت، بازخورد هنجاري منفی، زمان کلیدي هايواژه
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 مقدمه

پردازند، سابقه می 3) در یادگیري حرکتی2آگاهی از اجرا – 1(آگاهی از نتیجه مطالعاتی که به بررسی نقش بازخورد

 ، تقویتی و)7(، توجهی  5اطالعاتیمتفاوتی از  هاينقش در یادگیري داراي 4). بازخورد1-6والنی دارند (ط

به  توانمی(به عنوان مثال،  . اغلب تحقیقات در مورد بازخورد بر نقش اطالعاتی آن تمرکز دارنداست 6انگیزشی

بیرونی بر پردازش بازخورد درونی اشاره کرد) و  نحوه استفاده از بازخورد در تصحیح خطا و چگونگی تاثیر بازخورد

 7زیرا بر این باورند که انگیزش ؛اندانگیزشی بازخورد را نادیده گرفته هايجنبهمحققان یادگیري حرکتی تا حدودي 

خواهد  بر یادگیري اثر موقتی بر عملکرد دارد و در بهترین حالت با افزایش مقدار تمرین، اثرات غیرمستقیمی

 هايفعالیتاجتماعی که به بررسی مسائل مربوط به انگیزش در  –در مقابل، محققان شناختی . )8( داشت

و تاثیر انگیزش بر  اندشدهمتمرکز  شناختی و رفتاري هايجنبه، بر روي دستاوردهاي مربوط به پردازندمیجسمانی 

قش انگیزشی بازخورد ممکن است که ن دهندمیبرخی مطالعات نشان  ).9یادگیري حرکتی را نشان داده اند (

د یک حالت انگیزشی توانمیکه بازخورد  ايگونهچیزي بیشتر از تاثیر غیر مستقیم آن بر روي یادگیري باشد، به 

ایجاد کند که این حالت اثر مستقیمی بر یادگیري خواهد داشت. به عنوان مثال،  مثبت و منفی در یادگیرنده

(کنترل شرایط توسط یادگیرنده) بر یادگیري  یکنترل ثر شرایط تمرینی خودبه بررسی ا 8چیویاکوفسکی و ولف

ها پس از کنترل به این نتیجه رسیدند که اکثر آزمودنی گرآزموناند که با مقایسه اثر بازخورد خودکنترلی و پرداخته

 کنترل همیننیز همانند گروه خود  10و گروه جفت شده کردندخود بازخورد درخواست می 9هاي دقیقکوشش

این  ترعمیقدقیق به بررسی  هايکوشش. در ادامه محققان با ارائه بازخورد بعد از )10-12( درخواست را داشتند

 پس از ارائه بازخورد نشان دادند کهف کوفسکی و ولاشیوه ارائه بازخورد پرداختند. به عنوان مثال، چیوی

و بازخورد به  )11،10( د تاثیر بیشتري بر یادگیري داردهاي دقیق با استفاده از نقش انگیزشی بازخورکوشش

) انگیزش درونی را 16،15) و تعهد به هدف در فراگیران (14،13( دقیق با تقویت احساس شایستگی هايکوشش

و  ترفعالدر بررسی اثرات نوروفیزیولوژیکی بازخورد مثبت، به درگیري  11و همکاران . نیونهاوسدهدمیافزایش 

 . از آن جایی که)17( اطق مشخصی از مغز در پاسخ به بازخورد مثبت نسبت به منفی اشاره کرده اندمن ترقوي

بوده و بر نقش  12دقیق نسبت به غیردقیق هايکوششنیز نشان گر برتري بازخورد به  نتایج تحقیقات اخیر

، بازخوردي که تاکید رسدمیر انگیزشی فراگیر تاکید دارند که آن نیز بر یادگیري اثرگذار است بنابراین به نظ

بیشتري بر عملکردهاي موفقیت آمیز داشته باشد براي یادگیري سودمندتر است، زیرا آثار انگیزشی مثبتی خواهد 

  

1 .  Knowledge of  Result 
2 .  Knowledge of Performance 

3 . Motor Learning 

4 . Feedback 

5 . Informational 

6 . Motivational 

7 . Motivation 

8 . Chiviacowsky & Wulf 

9 . Accurate 

10. Yoked 
11. Nieuwenhuis  

12 . Inaccurate 



  159 بندي متوالی یق، غیردقیق و هنجاري بر یادگیري یک تکلیف زماناثر بازخورد دق

که بازخورد فقط نقش اطالعاتی براي اصالح خطا  دهندمیي حاصل از این قبیل تحقیقات، نشان هایافتهداشت. 

  .)19،18( یندهاي انگیزشی بر یادگیري موثر خواهد بودآتاثیر بر روي فرندارد، بلکه بازخورد افزوده با 

که اخیرا در تحقیقات یادگیري حرکتی مطرح شده است بازخورد  یکی دیگر از راهکارهاي ایجاد انگیزش     

رباره و از طریق رقابت مستقیم یا ارائه اطالعات د بازخورد هنجاري شامل مقایسه با دیگران است. است 1هنجاري

اثر گذار باشد. بازخورد هنجاري  هاآند بر روي انگیزه یادگیرندگان، عملکرد و یادگیري توانمیعملکرد یادگیرنده 

شامل اطالعاتی است که میانگین امتیازات اجراکننده باالتر از میانگین امتیازات گروه همتایانش نشان داده  2مثبت

که باعث افزایش خودکارآمدي، اعتماد به نفس و انگیزه  ر بسزایی داردیادگیري حرکتی تاثیو بر عملکرد و  شودمی

از  ترپایین. بازخورد هنجاري منفی شامل اطالعاتی است که میانگین امتیازات اجراکننده شودمی هاآزمودنی

زه که باعث کاهش خودکارآمدي، اعتماد به نفس و انگی شودمیگروه همتایانش نشان داده  میانگین امتیازات

 .)20- 23( شودمی هاآزمودنی

دیده شده است.  3سابقه پژوهش در خصوص نقش بازخورد هنجاري بر یادگیري در تحقیقات الیوت و مولر    

در این مطالعه به عنوان عاملی براي پیشرفت و موفقیت در دستیابی به اهداف، حفظ  4بازخورد هنجاري مثبت

. در حالی دهدمیکه این شیوه رضایت مندي را افزایش  شودمیبیان  خودکارآمدي و حمایت از اهداف تنظیم شده

و با کاهش اهداف  شودمیبازخورد هنجاري منفی بعنوان شکست در دستیابی به استانداردهاي خاص تعبیر  که

  .)24(احساسی خواهد داشت  هايواکنشخود تنظیمی باعث افزایش ناکارآمدي شده و تاثیر منفی بر روي 

تاثیر بازخورد هنجاري بر یادگیري یک  ولف، چیویاکوفسکی، لوث ویت نیز حاکی از بررسی هايهشپژو     

 مثبت و بوده است. در این تحقیق، شرکت کنندگان به دو گروه بازخورد هنجاري 5تکلیف زمان بندي متوالی

انی معین با ترتیب کلید را در فواصل زم 6 بایستمیتقسیم شدند، شرکت کنندگان  6هنجاري منفی بازخورد

کوشش بازخورد غیر واقعی (اجراي  10، که پس از هر کوشش، بازخورد واقعی و بعد از هر دادندمیخاصی فشار 

حاکی از این  ، نتایج این تحقیقکردندمی) در مقایسه با گروه رقیب دریافت دادندمییک رقیب ساختگی را نشان 

، یادگیري بهتري را نسبت به گروهی 7اري مثبت در آزمون انتقالي گروه بازخورد هنجهاآزمودنیبوده است که 

همچنین عوامل انگیزشی در یادگیري مهارت حرکتی  ،نشان دادند ،کردندمیکه بازخورد هنجاري منفی دریافت 

بحث چگونگی تاثیر بازخورد هنجاري مثبت در مقابل بازخورد هنجاري منفی در . )21( تاثیر داشته است هاآن

بر اساس دو بعد سرعت پاسخ و دقت پاسخ  ايمقایسهنیز دیده شده است، در این مطالعه بازخورد  8ات نیگرامطالع

منظور، هر شرکت کننده جلوي صفحه مانیتوري قرار می گرفت که بصورت افقی به دو قسمت  بدین .سنجیده شد

ر اساس تکلیف در نظر گرفته ب "L"و  "A"تقسیم شده بود، فعالیت شرکت کنندگان شامل فشردن کلیدهاي 

و بازخورد مثبت و یا  شدمیشده در قسمت فوقانی بود که با فعالیت همزمان رقیب در قسمت تحتانی مقایسه 

. بر اساس نتایج به دست آمده در بعد دقت شدمیمنفی بصورت نوشتاري (بهتر از تو ، بدتر از تو) نمایش داده 
  

1 . Normative Feedback 

2 . Positive Normative Feedback 

3 . Elliot &  Moller 

4 . Positive Normative Feedback 

5 . Sequential Timing Task 

6. Negative Normative Feedback  

7 . Transfer 

8 . Negru  
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دریافت نکردند عملکرد بهتري را نسبت به شرکت کنندگانی  ايمقایسه پاسخ، شرکت کنندگانی که هیچ بازخورد

نشان دادند همچنین در بعد سرعت پاسخ، شرکت کنندگانی  کردندمیکه بازخورد هنجاري مثبت یا منفی دریافت 

 ، عملکرد بهتري را نسبت به شرکت کنندگانی که در همان شرایط بازخوردکردندمیکه بازخورد مثبت دریافت 

  ).25( نشان دادند کردندمیمنفی دریافت 

را  هاآنمیزان تعادل  توانمینشان دادند که با باال بردن ادراك توانایی کهنساالن  نیز ولف و چیویاکوفسکی     

بزرگسال مسن بودند. این تحقیق شامل دو آزمایش بود که در آزمایش اول اثر  29بهبود بخشید. شرکت کنندگان 

ها در گروه هنجاري مثبت ي مثبت بر یادگیري و اجراي تکلیف تعادلی بررسی شد که شرکت کنندهبازخورد هنجار

ها در اجراي بهتري نسبت به گروه کنترل از خود نشان دادند و در آزمایش دوم اثر افزایش امید در شرکت کننده

امون عملکرد همساالن قبل از اجراي تعادل سنجیده شد. نتایج این تحقیق نشان داد بیان یک عبارت ساده پیر

هاي پیرامون شروع تمرین، خودکارآمدي و یادگیري را در بزرگساالن مسن بطور معناداري افزایش و نگرانی

  . )26( را کاهش داد هاآنتکلیف در 

دلی توانایی در یادگیري یک تکلیف تعا مفهوم بازخورد هنجاري و متقابلدر تحقیق اخیر ولف و همکاران تاثیر      

مفهوم توانایی توسط آزمونگر  بودند. دانشجوي مقطع کارشناسی 64را مورد بررسی قرار دادند. شرکت کنندگان 

که انجام تکلیف قابل یادگیري است (یعنی افراد با  کردمییعنی آزمونگر به یک گروه از افراد القا  شدمیکنترل 

. شودمیکه توانایی ذاتی آنها منجر به انجام تکلیف  شدمیند بهتر شوند) و به گروه دیگر القا توانمیتمرین 

گفته شد که پس از هر کوشش بازخورد واقعی در  هاآزمودنیکه به  شدمیبازخورد هنجاري به این صورت ارایه 

مورد میزان انحراف صفحه خودشان دریافت خواهند کرد. به عالوه نتایج متوسط عملکرد افراد در گروه دیگر را 

درصد  20افت خواهند نمود که نحوه محاسبه به این صورت بود که عملکرد فرد به عالوه و یا منهاي نیز دری

در این تحقیق . بنابراین شدمیهنجاري مثبت و منفی داده  هايگروهو به عنوان فرد دیگري به افراد  شدمی

، بازخورد هنجاري منفی - تی، توانایی ذابازخورد هنجاري مثبت -گروه، توانایی ذاتی 4شرکت کنندگان به 

بر اساس نتایج، تقسیم شدند.  بازخورد هنجاري منفی -اکتساب مهارتو  بازخورد هنجاري مثبت -اکتساب مهارت

یادگیري پیشرفت  بازخورد هنجاري مثبت -اکتساب مهارتو  بازخورد هنجاري مثبت -توانایی ذاتی دو گروه

و  بازخورد هنجاري منفی -توانایی ذاتی( ترضعیفمقایسه با دو گروه  در 1باالتري را در مرحله اکتساب و یادداري

محققان نتیجه گرفتند که عوامل انگیزشی بر یادگیري ) نشان دادند و بازخورد هنجاري منفی - اکتساب مهارت

  .)23(تاثیر بسزایی داشته است  هاآنمهارت حرکتی 

ت به بازخورد غیر دقیق، انگیزش درونی و یادگیري را افزایش مرور تحقیقات نشان داد که بازخورد دقیق نسب      

که  کیفیت تفکر تحلیلی ،د بر روي خودکفایتی، هدف گزینیتوانمیولی بازخورد هنجاري ) 19، 27-30( دهدمی

ي مطالعاتی که اثر بازخورد هنجاري مثبت و منفی بر هایافته. )21( انگیزشی دیگري هستند، اثر بگذارد هايجنبه

موفقیت ها و شکست هاي . )31،26،23،22یادگیري را سنجیده اند، برتري گروه هنجاري مثبت را نشان داده اند (

هایشان (نتظارات خودکارآمدي، شایستگی ادراك شده ي ادراك افراد از تواناییواجراي هنجاري ممکن است بر ر

) 33،32(بط با آن (براي مثال، هدف گزینی) شناختی مرت هايفعالیتو یا توانایی هنجاري درك شده) و همچنین 

به عالوه اثر گذار باشد. ) 35( کندمییا تکلیفی که فرد تجربه ) 34(و نیز عواطف مثبت و منفی مربوط به شخص 

اثر مثبت  )36( کنندمیانگیزشی، یادگیري حرکتی را تعدیل  هايدستکاري دهندمیتحقیقات عصب شناسی نشان 
  

1 . Retention 
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 خود هايفعالیت. اثر منفی، )37( د توالی یادگیري را حمایت کندتوانمیرتبط است که با ترشح سروتونین م

تا افکار و احساسات منفی را خنثی و یا جایگزین نماید که این امر منجر به تخصیص  دهدمیتنظیمی را افزایش 

ه بازخورد هنجاري . گروهی ک)38( که پیامد احتمالی آن کاهش یادگیري است شودمیمجدد منابع اطالعاتی 

لذا  شودمیتا اجراي بهتري داشته باشند و این امر منجر به توجه بیشتر  کنندمیتالش کمتري  کنندمیدریافت 

که وقتی فرد  ايگونه. به گذاردمیکنترل هوشیار اثر  هايمیانجیبازخورد هنجاري بر روي کانون توجه و دیگر 

و عمل  شودمین است، به صورت فعال درگیر در فرآیندهاي کنترل حرکتی نبداند که اجراي او باالتر از حد میانگی

از حد میانگین است، منجر به  ترپاییناما زمانی که به فرد بگوییم اجراي او  بابدمیبه صورت خودکار ادامه 

بر  متغیرهان اینکه چطور ای. )39،38(  شودمیهوشیار استفاده  هايپردازشافزایش توجه فرد به تکلیف شده و از 

 هنوز بسیار مبهم است ،گذارندمیتاثیر  متعدد درگیر در این اثر بخشی هايمکانیسمروي اجرا و یادگیري و یا 

کتی اجرا شده و یا حر هايمهارتبا توجه به پراکندگی اطالعات مقایسه اجتماعی موجود در تنظیمات  ).22(

 که مطالعه اثر بازخورد هنجاري سودمند باشد رسدمیه نظر ب ،یادگرفته شده در زمینه تربیت بدنی و توانبخشی

)21.( 

مختلف بازخورد انگیزشی  هايشیوهمحقق، تحقیقات در خصوص مقایسه  هايبررسیبر اساس  از سوي دیگر     

غیر دقیق و  –زشی متفاوت بازخورد دقیق بر یادگیري کمتر مشاهده شده است بنابراین با توجه به آثار انگی

همچنین در مطالعات . گردیدمیضرورت مقایسه آثار آنها بر یادگیري احساس ) 22،21(منفی  -ري مثبتهنجا

) و 26،23،22مثل حرکت تعادلی ( تکالیف مستمر با مدت زمان طوالنی قبلی در زمینه بازخورد هنجاري غالبا از

از یک  وفسکی و لوث ویت، چیویاک) استفاده شده است. در مطالعه حاضر مشابه با تحقیق ولف40تولید نیرو (

رد توالی حرکت تکلیف زمان بندي متوالی کوتاه مدت استفاده شد. در این گونه تکالیف باید برنامه ریزي در مو

سریع مانع از  گیريتصمیمکه این ویژگی یعنی  رسدمیو به سرعت انجام شود. به نظر قبل از انجام حرکت 

. در حالی که ممکن است در تکالیف طوالنی مدت آزمودنی فرصت بررسی و تنظیمی در فرد شود فرآیندهاي خود

، کندمیتنظیم اجراي خود را داشته باشد و این امر با بازخوردي که محقق در مورد اجراي رقیب به آزمودنی القا 

نابراین ممکن ب باشد. کمترلذا ممکن است اثر بازخورد هنجاري بر یادگیري تکالیف کوتاه مدت  تداخل پیدا نماید

بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر انواع است در اثر گذاري عوامل انگیزشی، نوع تکلیف اثر گذار باشد. 

مختلف بازخورد انگیزشی بر یادگیري یک تکلیف زمان بندي متوالی بوده است. در مطالعه حاضر محقق در صدد 

دقیق، غیردقیق، هنجاري مثبت و منفی اثرات  هايکوششپاسخ گویی به این سواالت است که آیا بازخورد به 

   یک تکلیف زمان بندي متوالی دارد. متفاوتی بر اکتساب، یادداري و انتقال

  

  روش شناسی

جامعه آماري این تحقیق، کلیه دانشجویان دختر و پسر غیر ورزشکار مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه 

 بودند.  92-93 یزد در نیمسال دوم سال تحصیلی

پسر) با میانگین سنی  35دختر و  40نمونه آماري این تحقیق، هفتاد و پنج نفر از دانشجویان دختر و پسر (     

بودند که به صورت در دسترس از میان جامعه مورد نظر انتخاب شدند و با آرایش  47/2و انحراف معیار  5/22

غیردقیق، بازخورد  هايکوششدقیق، بازخورد به  هايکوششبه تصادفی و به طور مساوي در پنج گروه بازخورد 
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با تکلیف آشنایی قبلی  هاآزمودنیهیچ یک از  هنجاري مثبت، بازخورد هنجاري منفی و کنترل قرار گرفتند.

  نداشتند و جهت شرکت در تحقیق حاضر فرم رضایت نامه را تکمیل نمودند.

). دستگاه مذکور 14(1ز دستگاه زمان بندي متوالی استفاده گردیدبه منظور جمع آوري اطالعات در این تحقیق ا

  . این دستگاه از دو بخش سخت افزار و نرم افزار تشکیل شده است.باشدمیدرصد  90 داراي ضریب پایایی

سانتیمتر  5/6کلید به قطر  9) از جنس فلکسی و cm50×cm50بخش سخت افزار دستگاه شامل یک تخته (     

که  هاییمیکروسوییچ. فشار بر روي هر یک از کلیدهاي دستگاه توسط اندشدهشماره گذاري  9تا  1از که  باشدمی

و اطالعات به ریز کنترل کننده انتقال یافته و از آنجا به صورت  شودمیدر زیر هر یک تعبیه شده است احساس 

  .گرددمیدر آمده و به کامپیوتر ارسال  USBسریال از نوع  هايبسته

کلیه مراحل کار از  ریزيبرنامهنوشته شد.  #Lab view 2/8نرم افزار این دستگاه توسط زبان برنامه نویسی      

) در این بخش و توسط محقق هنجاري مثبت، هنجاري منفی و کنترلجمله تعیین نوع بازخورد (دقیق، غیردقیق، 

دنی به کامپیوتر، محاسبات مربوط به خطاي د. همچنین پس از انتقال اطالعات حاصل از اجراي آزمویانجام گرد

  توسط نرم افزار مذکور صورت گرفت. حرکتبندي  زمان

 1 → 6 → 8 → 3→7 کلیدهايحرکت در مسیر از قبل مشخص شده یعنی فشردن  هاآزمودنیتکلیف      

را اجرا نمودند.  تنها با استفاده از دست برتر تکلیف هاآزمودنیمعین بوده است.  حرکتبا حفظ زمان بندي  5→

 Eآزمایش از سه مرحله اکتساب، یادداري و انتقال تشکیل شده بود. در مرحله اکتساب و یادداري، الگوي حرکتی 

 →360 →240 →480میلی ثانیه بود و زمان بندي نسبی برابر با  1800اجرا شد. زمان کل براي این الگو 

 میلی ثانیه بود. 240→480

میلی ثانیه بود و زمان بندي نسبی  2700اجرا شد. زمان کل براي این الگو  Fلگوي حرکتیدر مرحله انتقال، ا     

  میلی ثانیه بود. 360 →720 →540 →360 →720برابر با 

  ) درصد یکسان بود.3/13 →6/26→0/20 →3/13 →6/26حرکت در تمامی مراحل ( هايزماننسبت      

کوششی بود را انجام دادند. در  6بلوك  10کوشش که شامل  60 هاآزمودنیدر مرحله اکتساب هر یک از      

ساعت پس از مرحله اکتساب و نیز در مرحله آزمون انتقال که  24مرحله آزمون یادداري که در روز دوم و با فاصله 

  .کوشش را بدون دریافت بازخورد اجرا نمودند 6 هاآزمودنیدقیقه پس از آزمون یادداري اجرا شد، هر یک از  10

 ،هنجاري مثبت غیردقیق،، دقیق بر اساس نوع برنامه بازخورد به صورت تصادفی در پنج گروه هاآزمودنی     

  نفر) قرار گرفتند. 15هر گروه شامل و کنترل ( هنجاري منفی

در پشت یک میز که دستگاه زمان بندي متوالی و مانیتور کامپیوتر بر روي آن قرار  هاآزمودنیهر یک از      

مرحله اکتساب، دستورالعمل چگونگی انجام کار که قبال توسط  هايکوششاشت می نشستند. قبل از انجام د

  .گرفتمیقرار  هاآنمحقق به صورت مکتوب تهیه شده بود، در اختیار 

کوشش تمرینی را انجام دهند و چنانچه  6تا  شدمیفرصت داده  هاآزمودنیپس از مطالعه دستورالعمل، به      

اصلی در مرحله اکتساب آغاز  هايکوشش. سپس اجراي شدمیپاسخ داده  گرآزمونوالی داشتند، توسط س

ند گرفتمیدر پشت دستگاه قرار  هاآزمودنی. در روز دوم و در مرحله آزمون یادداري و انتقال، هر کدام از گردیدمی

کلیف بدین صورت بود که الگوي حرکتی که . نحوه انجام تدادندمیکوشش را بدون دریافت بازخورد انجام  6و 
  

در دفتر ثبت اختراعات و اکتشافات ملی ثبت اختراع  57627با شماره  12/12/1387طراحی و ساخته شد و در تاریخ  1386. این دستگاه توسط نزاکت الحسینی در سال 1

  شده است. 
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. مدت زمان نمایش گردیدمی، به صورت گرافیکی بر روي صفحه مانیتور ظاهر شدمیاجرا  هاآزمودنیباید توسط 

) که دادندمیی که باید فشار کلیدهایثانیه بود که در طی این مدت، آزمودنی باید به مسیر حرکت ( 5این الگو 

، سپس الگوي مورد نظر نمودمیند و زمان کلی حرکت توجه شدمیگ صورتی نمایش داده به رن هاییفلشتوسط 

، با مشاهده این فرمان آزمودنی باید گردیدمیبر روي صفحه ظاهر  go و فرمان شدمیاز روي صفحه ناپدید 

 گردیدمید ظاهر الگو توسط آزمودنی، صفحه نمایش بازخور 6. پس از اجراي نمودمیالگوي مشاهده شده را اجرا 

ثانیه و ما بین  1 هاکوششثانیه بود. مدت زمان استراحت ما بین  8که مدت زمان نمایش صفحه مذکور 

شامل نکات خاص مربوط به اجراي  هاآزمودنیثانیه بود. دستورالعمل مربوط به هر گروه از  15کوشش  هايبلوك

 6پس از انجام  هاآزمودنیدقیق،  هايکوششازخورد به توسط آن گروه بود. به عنوان مثال، در گروه ب هاکوشش

). 1(شکل کردندمیهایی به رنگ سبز) دریافت خود بازخورد (با فلش هايکوششتا از بهترین  2کوشش، در مورد 

 هايکوششتا از بدترین  2کوشش، در مورد  6پس از انجام  هاآزمودنیغیردقیق،  هايکوششدر گروه بازخورد به 

صورتی و  هايفلش). هدف برابر شدن طول 1(شکل کردندمیبه رنگ سبز) دریافت  هاییفلشخورد (با خود باز

تا از  2کوشش، در مورد  6پس از انجام  هاآزمودنیسبز با یکدیگر بود. در گروه هنجاري مثبت (گروه قوي)، 

). بدین 2(شکل کردندمییافت به رنگ نارنجی) در هاییفلشخود در مقایسه با رقیب، بازخورد (با  هايکوشش

و به عنوان مقدار خطاي یک رقیب  شدمیافزوده  %20کوشش،  2صورت که به خطاهاي خودشان در هر یک از 

کوشش،  6پس از انجام  هاآزمودنی ر گروه هنجاري منفی (گروه ضعیف)،. دشدمیارائه  هاکوششخیالی در همان 

 کردندمیبه رنگ نارنجی) دریافت  هاییفلشبا رقیب، بازخورد (با  خود در مقایسه هايکوششتا از  2در مورد 

و به عنوان مقدار  شدمیکاسته  %20کوشش،  2). بدین صورت که از خطاهاي خودشان در هر یک از 2(شکل 

 هاآزمودنی. هدف بهتر شدن اجرا در مقایسه با رقیب بود. شدمیارائه  هاکوششخطاي یک رقیب خیالی در همان 

در کجاي مسیر کندتر و یا تندتر از الگوي اصلی  هاآنمقایسه الگوها با یکدیگر در می یافتند که حرکت دست  از

خود بازخورد  هايکوششتا از  2کوشش، در مورد  6پس از انجام  هاآزمودنیو رقیب بوده است. درگروه کنترل، 

  ).1(شکل کردندمیسبز رنگ) دریافت  هاییفلش(
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  نحوه ارائه همزمان الگوي مالك و اجراي آزمودنی -)1(شکل 

 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نحوه ارائه همزمان الگوي مالك، اجراي آزمودنی و رقیب -)2(شکل

 
گرایش مرکزي و پراکندگی استفاده شد  هايشاخصاز روش آمار توصیفی،  هادادهبه منظور تجزیه و تحلیل      

و نرم افزار  تحلیل واریانس یکراهههاي تکراري و گیرينالیز واریانس با اندازهآهمچنین از روش آمار استنباطی 

SPSS  05/0 داريمعنیاستفاده گردید. سطح  هادادهبراي تحلیل  18نسخه = α .در نظر گرفته شد   

  

  ي تحقیقهایافتهنتایج و 

  مرحله اکتساب

) بر زمان =p  ،071/6F>001/0اصلی نوع بازخورد (هاي مکرر نشان داد که اثر نتایج تحلیل واریانس با اندازه

هاي ده گانه بر خطاي مختلف مرحله اکتساب معنادار بود. همچنین اثر اصلی بلوك هايکوششدر دسته  حرکت

و  مثبتهنجاري  هايگروه). نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که =p  ،149/10F>001/0معنادار بود ( حرکتزمان 

ولی بین مقدار داشتند  کمتريمقدار خطاي  منفیدقیق و هنجاري غیر  هايگروهنسبت به  دقیق بطور معناداري

خطا در سه گروه هنجاري مثبت، دقیق و کنترل اختالف معناداري مشاهده نشد، همچنین بین مقدار خطا در 

 حرکتان بندي کنترل، هنجاري منفی و غیر دقیق نیز اختالف معناداري دیده نشد. میانگین خطاي زم هايگروه

چهارم و هفتم تا دهم بوده است. میانگین خطاي زمان بندي  هايبلوكدر بلوك یک بطور معناداري بیشتر از 

هاي سوم، چهارم و ششم هاي هشتم تا دهم بطور معناداري بیشتر بود. بلوكبلوك دوم نسبت به بلوك حرکت

بیشتري را دارا بودند. بلوك پنجم تنها  حرکتي هاي هشتم و دهم میانگین خطابطور معناداري نسبت به بلوك

نسبت به بلوك دهم اختالف معناداري داشت و میانگین خطاي زمان بندي آن بیشتر بوده است. بلوك هفتم نیز 

تنها با بلوك اول اختالف معناداري داشته و نسبت به آن میانگین خطاي زمان بندي کمتري را دارا بوده است. 

8 7 9  
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2 1 3  
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هاي اول تا چهارم و ششم بطور معناداري میانگین خطاي زمان بندي کمتري را بلوك بلوك هشتم نسبت به

هاي اول و دوم بطور معناداري میانگین خطاي زمان بندي کمتري را داشت و داشت و بلوك نهم نسبت به بلوك

تري را هاي اول تا ششم بطور معناداري میانگین خطاي زمان بندي کمبلوك دهم نسبت به بلوك در نهایت

  ).3داشت (شکل 

  

  مرحله یادداري

  پنج گانه هايگروهخطاي زمان کلی در  نتایج آزمون آنالیز واریانس - )1(جدول 

  سطح معناداري   Fآماره   میانگین مربعات  درجه آزادي  مجموع مربعات  منبع تغییرات

 066/151371 4 263/605484  بین گروهی
404/73 

 

*001/0 

 
614/144351  داخل گروهی  70 166/2062  

876/749835  کل  74  

  معنادار است. >05/0Pدر سطح *

 404/73مقدار آماره آزمون برابر  شودمیمشاهده  1بر اساس نتایج بدست آمده از آنالیز واریانس که در جدول      

اد میانگین تعد است. بنابراین اختالف معناداري بین 001/0برابر  و سطح معناداري آزمون 70و  4با درجه آزادي 

بوسیله آزمون تعقیبی بن فرونی صورت گرفت. بین  هاگروهمقایسه دو به دو بین  خطاها در پنج گروه وجود دارد.

). ضمن اینکه در هر دو گروه مقدار خطا p <05/0گروه دقیق و هنجاري مثبت اختالف معناداري مشاهده نشد(

غیر دقیق کمتر بوده است. همچنین بین گروه کنترل و غیر  بطور معناداري از سه گروه کنترل، هنجاري منفی و

دقیق اختالف معناداري مشاهده نشد ولی مقدار خطا در گروه کنترل بطور معناداري کمتر از گروه هنجاري منفی 

  ).3بود (شکل

 
  مرحله انتقال

  پنج گانه هايگروهخطاي زمان کلی در  نتایج آزمون آنالیز واریانس - )2(جدول 

  سطح معناداري   Fآماره   میانگین مربعات  درجه آزادي  مجموع مربعات  غییراتمنبع ت

 105/217336 4 418/869344  بین گروهی
167/2 

 

082/0 

 
904/7019480  داخل گروهی  70 299/100278  

323/7888825  کل  74  

برابر  Fدار آماره آزمون مق شودمیمشاهده  2بر اساس نتایج بدست آمده از آنالیز واریانس که در جدول      

است بنابراین اختالف معناداري بین میانگین  082/0و سطح معناداري آزمون برابر  70و  4با درجه آزادي  167/2

 ).3(شکل  تعداد خطاها در پنج گروه وجود ندارد و عملکرد پنج گروه در این مرحله یکسان بوده است
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مختلف مراحل  هايکوششآزمایشی در دسته  هايگروه حرکتنمودار خطی خطاي زمان بندي  -)3( شکل   

 اکتساب، یادداري و انتقال

  

 بحث و نتیجه گیري:

 انجام یک تکلیف زمان دقیق، غیردقیق، هنجاري مثبت و منفی در طی بازخورد اثر بررسیهدف از مطالعه حاضر، 

دقیق و  هايکوششکه ارائه بازخورد به  ي مطالعه حاضر در مرحله اکتساب نشان دادهایافته .بود بندي متوالی

غیردقیق و هنجاري منفی  هايکوششهنجاري مثبت در اکتساب تکلیف زمان بندي متوالی مؤثرتر از بازخورد به 

بادامی و )؛ 22( لوث ویت و ولف اتتحقیقي هایافتهبا در مرحله اکتساب  ي تحقیق حاضرهایافتهبوده است. 

  همخوانی داشت. )23( کارانولف و هم؛ )29،19( همکاران

هاي دقیق و غیردقیق بر یادگیري تکلیف پات گلف اثر بازخورد به کوشش به بررسی در تحقیق بادامی و همکاران

نتایج نشان داد که اجراي گروه دقیق در مرحله اکتساب برتر از  ند.پرداخت مبتدي آزمودنی دختر 40با استفاده از 

این چنین  هاآنه گروه دقیق خطاي کمتري را نسبت به گروه غیردقیق نشان داد. گروه غیردقیق بوده است، چرا ک

منجر به ایجاد انگیزش، تشویق فرد و دنبال احتماالً  دقیق هايکوششدریافت بازخورد پس از که استدالل کردند 

حرکت موفقیت براي تکرار  فراگیرتشویق بیشتر همچنین بازخورد دقیق ممکن است باعث . شودمیکردن اهداف 

بنابراین احتماال ارائه انواع بازخورد انگیزشی منجر به اجراي بهتر تکلیف زمان بندي متوالی شده و در  شود. آمیز

پس  هاآزمودنی رسدمیبه نظر حقیقت، فواید بازخورد انگیزشی از همان جلسات ابتدایی تمرین نمایان شده است. 

براي اجرا کاسته  هاآنو در نهایت این بازخورد از میزان نگرانی  داشته از دریافت بازخورد انگیزشی احساس بهتري

  ).29است (و منجر به عملکرد بهتر شده 

در در مقایسه با شاخص ها  هاحرکتاز سوي دیگر بر طبق نظر اشمیت و ریسبرگ تنظیم ساختار زمانی      

زخوردي ارائه شود که یادگیرنده را در اصالح است. بنابراین بهتر است ابتدا با ترسختمراحل اولیه یادگیري 

دقیق با افزایش  هايکوششلذا ممکن است دریافت بازخورد پس از  .)42( خطاهاي اساسی حرکت یاري دهد

 توجه فرد بر ساختار زمانی در کنار نقش انگیزشی آن باعث بهبود اجرا در مرحله اکتساب شده باشد.

، در تحقیقی که حاضر در خصوص اثر بازخورد هنجاري در مرحله اکتسابهمچنین مطابق با نتیجه تحقیق      

به بررسی اثرات تعاملی بازخورد هنجاري و ادراك توانایی بر تعادل دانشجویان پرداختند به این  ولف و همکاران
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 هاآن. که اجراي گروه هنجاري مثبت در مرحله اکتساب برتر از گروه هنجاري منفی بوده استنتیجه رسیدند 

باعث برتري گروه هنجاري مثبت شده است، نتایج را این چنین توجیه کردند که احتماال عوامل انگیزشی بازخورد 

چرا که گروه هنجاري مثبت عملکرد بهتري را نسبت به گروه هنجاري منفی نشان دادند. همچنین، بازخوردي که 

د اثرات مضري توانمینشان دهنده عملکرد ضعیف فرد باشد اگر از طرف فراگیر به عنوان توانایی ذاتی تفسیر شود 

منفی مثل ناامیدي در ادراك توانایی فراگیر  هايواکنشبازخورد هنجاري منفی باعث ایجاد  داشته باشد. در واقع،

). بنابراین ارائه بازخورد هنجاري مثبت به دلیل تاثیر بر عوامل انگیزشی منجر به اجراي بهتر تکلیف 23( شودمی

اطالعات هنجاري به افراد مثل  ارائه رسدمیزمان بندي متوالی در گروه هنجاري مثبت شده است. لذا به نظر 

د یک اصل قوي براي ارزیابی اجراي توانمیدر تکلیف زمان بندي متوالی  هایادگیرندهمیزان خطاي زمان حرکت 

براي فرد مطلوب باشد احتماال باعث افزایش خودکارآمدي، خود  ايمقایسهفرد باشد و در صورتی که چنین 

مندي فرد از و رضایتهدف گزینی  ،مقدار تالش، توجه) که این امر 20( ودشمیه تکلیف واکنشی مثبت و عالقه ب

  ). 22( بخشدمیدر دوره اکتساب مهارت را قوت اجراي خودش 

بات فرضیه در مرحله اکتساب در زمینه برتري انواع بازخورد انگیزشی، ث مطالعه حاضرهاي یافتهدر نهایت      

بر این عقیده است که بازخورد در مورد خطاهاي فرد و به ویژه خطاهاي  فرضیه هدایت کشید،را به چالش  هدایت

است. نتایج مطالعات پیشین نیز این فرضیه  ترکوچکبزرگ تر موثرتر از بازخورد در مورد صحت اجرا و خطاهاي 

  . )30،29،27،19و به برتري بازخوردهاي انگیزشی گواهی دادند ( اندبردهرا زیر سوال 

دقیق و هنجاري  هايکوششارائه بازخورد به ي مطالعه حاضر در مرحله یادداري نیز نشان داد که هایافته     

غیردقیق و هنجاري منفی بوده  هايکوششمثبت در یادگیري تکلیف زمان بندي متوالی مؤثرتر از بازخورد به 

؛  )22( ؛ لوث ویت و ولف )28( ؛ چیویاکوفسکی و همکاران )27( ي چیویاکوفسکی و ولفهایافتهکه با نتایج  است

همخوانی  )23( ؛ ولف و همکاران )31( لوسیانا، چیویاکوفسکی، ولف و لوث ویت ؛ )30،29،19( بادامی و همکاران

که بیشتر شرکت کنندگان به دریافت بازخورد پس  ندبه این نتیجه رسیددر تحقیق چیویاکوفسکی و ولف  داشت.

 هايکوششنسبت به  دقیق هايبازخورد به کوششبیان داشتند که  هانآ .تمایل داشتند دقیقهاي از کوشش

مناطق مشخصی از مغز در پاسخ  ترفعالو  ترقويبه درگیري  هاآني هایافته کند.یادگیري را تسهیل می غیردقیق

، 2ی. این مناطق شامل قشر سینگولیت قدام)28( داردغیردقیق اشاره  هايکوششنسبت به  دقیق هايکوششبه 

است. جسم مخطط نقش کلیدي در پیوند انگیزه و  5و جسم مخطط 4، کرتکس فرونتال3قشر سینگولیت خلفی

با اعمال سطح باال مثل برنامه  نیز کرتکس فرونتالعمل دارد. همچنین در یادگیري جزئیات نقش اساسی دارد. 

  .)43( در ارتباط است گیريتصمیمریزي و 

در مهارت سـرویس   دقیق و غیردقیق هايکوششتاثیر بازخورد به بررسی  که به رانبادامی و همکادر تحقیق      

دقیـق در   هايکوششفراهم کردن بازخورد پس از پرداختند به این نتیجه رسیدند که  هسال 14والیبال در دختران 

انگیزشی بـازخورد  موثرتر است و این عامل را با توجه به نقش  در مرحله یادداري غیردقیقهاي مقایسه با کوشش

ی با خطاهاي نسـبتاً  هایکوشش مورد در بازخوردبر این امر داللت دارد که فراهم کردن  هاآنتفسیر نمودند. نتایج 

  .)30( تر است ی با خطاي بزرگیها، موثرتر از ارائه بازخورد براي کوششترکوچک
  

2 . Anterior cingulate 

3 . Posterior cingulate cortex 

4 . Frontal cortex  

5 . Striatum 
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شـد کـه گـروه هنجـاري مثبـت بـه طـور        در بخش دیگري از نتایج تحقیق حاضردر مرحله یادداري مشاهده      

لوسـیانا،   ؛)22(لـوث ویـت و ولـف    برتر از گروه هنجاري منفی در مرحله یـادداري بـود کـه بـا نتـایج       داريمعنی

کـه بـه    ویت و ولف در تحقیق لوثهمخوانی داشت.  )22( ؛ ولف و همکاران)31( چیویاکوفسکی، ولف، لوث ویت

دانشجویان پرداختند به این نتیجه رسیدند کـه گـروه بـازخورد هنجـاري      اثرات بازخورد هنجاري بر تعادل بررسی

یادگیري بهتري را نسبت به گروه بازخورد هنجاري منفی و گروه کنتـرل نشـان داد، امـا     داريمعنیمثبت به طور 

 ایـن طـور   هـا آندر حقیقـت،  نسبت به گروه کنتـرل نشـان نـداد.     داريمعنیگروه بازخورد هنجاري منفی تفاوت 

بر یادگیري حرکتی دارد چرا کـه اثـرات انگیزشـی     ايکنندهاستنباط کردند که بازخورد هنجاري مثبت اثر تسهیل 

در ایـن تکلیـف، نتیجـه را     نداشتن توانـایی یا  داشتناین نوع بازخورد بیشتر بوده است. همچنین اعتقاد صرف به 

، بـاز هـم برتـري گـروه بـازخورد      شـد میردي ارائه نتحت تاثیر قرار داد و حتی زمانی که در مرحله یادداري بازخو

  .)22( هنجاري مثبت نمایان شد

به این نتیجه رسیدند که گروه هنجاري مثبت نمرات  )31(در تحقیق لوسیانا، چیویاکوفسکی، ولف، لوث ویت      

نتایج تحقیق  هاآنشنی به دوایر متحدالمرکز نسبت به گروه کنترل داشتند.  هايکیسهدقت باالتري را در پرتاب 

خود را این طور توجیه کردند که اعتقاد یک فرد به اجراي باالتر از حد متوسط یا بهتر از یکی از همتایانش 

ي این تحقیق اثرات مقایسه اجتماعی بر هایافتهد منجر به افزایش انگیزه و در نتیجه یادگیري بهتري شود. توانمی

 ،نگ کرد و نشان داد که حتی در کوکان هم اثر مقایسه اجتماعی مثبتیادگیري و انگیزه کودکان را نیز پرر

که به بررسی اثرات تعاملی بازخورد هنجاري و ادراك  )23(. در تحقیق ولف و همکاران )31( اثرگذار بوده است

را  که گروه هنجاري مثبت امتیازات خطاي کمتريتوانایی بر تعادل دانشجویان پرداختند به این نتیجه رسیدند 

این نتایج را این چنین استدالل کردند که  هاآن. نسبت به گروه هنجاري منفی در مرحله یادداري نشان داد

بازخورد هنجاري مثبت باعث انرژي بخشی به تالش فرد، تمرکز و بویژه هدف گزینی در مرحله یادگیري شده 

این  توانمیرا و منفی در مرحله یادداري بنابراین نتایج تحقیق حاضر در مورد گروه هنجاري مثبت  .)23( است

ي انگیزشی نه تنها بطور گذرا بر اجراي حرکتی، بلکه بر یادگیري حرکتی هم متغیرهاچنین توجیه کرد که احتماال 

بر اساس نظریه انگیزش شایستگی، افراد هنگامی که احساس ارزش و شایستگی به همان اندازه اثر داشته است. 

 هايدهندهو با انگیزه می شوند و این احساسات یعنی احساس ارزشمندي و شایستگی شکل  ، برانگیختهکنندمی

. همچنین این نظریه مدعی است که ادراك کنترل ورزشکاران (احساس کنترل بر این که باشندمیاساسی انگیزه 

 هاآنبی شایستگی، بر انگیزش را فراگیرند و انجام دهند) در کنار خود ارزشی و ارزیا هامهارتند توانمی هاآنآیا 

بر حاالت عاطفی مثل  هاآن، بلکه گذارندمی. این احساسات به طور مستقیم بر انگیزش اثر نباشدمیتاثیر گذار 

خود بر انگیزش ورزشکاران  ينوبهاحساس لذت، اضطراب، غرور و شرمندگی، تاثیر گذاشته که این عواطف هم به 

، او باشدمیعات ویس و چامتن نیز حاکی از ارتباط بین احساس شایستگی و انگیزه ). مطال44( باشندمیاثر گذار 

، لذا .)45( گذارندمیبیان کرد که بازخورد و تقویت مثبت یا منفی بر عزت نفس، احساس شایستگی و کنترل اثر 

نه تنها بر روي تمرین ، در حال پیشرفت است و یا خیر، دهدمیاطالعات غیر واقعی در مورد اجرا که به فرد نشان 

ي تحقیق حاضر و تحقیقات دیگر نشان داد که متغیرهاي هایافته. گذاردمیبلکه بر بازیابی اطالعات هم اثر 

انگیزشی نه تنها به صورت گذرا بر اجراي حرکتی تاثیر دارند بلکه به همان اندازه بر یادگیري حرکتی نیز اثر گذار 

 .)21( باشندمی
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متعدد دیگري براي یادگیري وجود داشته باشد. یک مکانیسم ممکن است  هايمکانیسماست  همچنین ممکن     

محل تالقی  احتماال بامربوط به مکانیسم یادگیري فوري باشد که به تثبیت در حافظه مربوط است. این اثر 

 هايراهدر  6یندوپام هايسیستممرتبط با که حرکتی و انگیزش  -هاي مربوط به حرکت، پاسخ هاي حسیورودي

. در این سیستم بسیاري از انواع متغیرهاي باشدمیاست، در ارتباط  8و کورتیکواستریاتال 7نوروپالستی سیتی

ند به توانمیشناختی  -پولی و غذایی گرفته تا تاثیرات اجتماعی هايپاداشانگیزشی (هم بیرونی و هم درونی)، از 

دوپامین یکی از ناقل  رسدمیبه نظر گذارند. ببر روي یادگیري اثر  عنوان یک محرك با نفوذ در سیستم دوپامین

تحت تاثیر قرار دهد. ماده شیمیایی  ،هاي عصبی باشد که بتواند یادگیري را در نواحی اصلی موثر بر روي حافظه

دیگر است  از نورونی به نورون هاپیاممغزي وجود دارد و عامل انتقال دهنده شیمیایی  هايسلولدوپامین که در 

. در حقیقت، میزان آزاد سازي دوپامین در ساختار مغزي کندمیدر ایجاد تمرکز بر روي اهداف نقش اساسی ایفا 

 هاآن: یکی از کنندمییادگیري و انگیزه را حمایت  ،دو سیستم عصبی .)46( براي تقویت یادگیري مهم است

در انتظار پاداش است، و دیگري لوب تمپورال بوده و  11و کورتکس 10است که شامل هیپوکامپ 9مزولیمبیک

. فعال سازي مزولیمبیک در اثر پاداش، ممکن است یک باشدمیاست که در شکل گیري حافظه دخیل  12داخلی

نورون هاي دوپامین به طور مستقیم ناحیه  .)47( د حافظه را تسهیل کندتوانمیشاخص انگیزشی باشد که 

دارد. این دستگاه  هاپاداشه دوپامینی مزولیمبیک نقش مهمی در جنبه انگیزشی مزولیمبیک را در بردارند. دستگا

سوق  ،بلکه شخص را به تکرار رویدادي که مسبب افزایش لذت شده است کندمیمستقیما ایجاد احساس لذت ن

دادن،  تقویت یادگیري از طریق دوپامین تاثیر بسزایی در درك یادگیري و انگیزش دارد. پاداش .)48( دهدمی

انگیزه و ترشح دوپامین باعث تعدیل لوب تمپورال داخلی بر اساس حافظه ضمنی شده و در نتیجه یادگیري را 

  .)43( نمایدمیتسهیل 

 با گروه کنترل در مرحله یادداري هاگروهبین یافته قابل توجه دیگر در تحقیق حاضر، در زمان مقایسه      

خطا در گروه کنترل بطور معناداري کمتر از گروه هنجاري منفی بود. بنابراین مشاهده شد. به این ترتیب که مقدار 

د باعث تضعیف عملکرد تا آن جایی شود که حتی اجراي توانمیکه ارائه اطالعات انگیزشی منفی  رسدمیبه نظر 

  ، برتر باشد.کردندمیهیچ گونه بازخورد انگیزشی دریافت ن هاآزمودنیگروه کنترل که در آن 

شاید برتري گروه کنترل نسبت به گروه هنجاري منفی را بتوان این گونه توجیه کرد که بازخورد منفی ممکن      

است باعث اختالل در تنظیم اهدف فرد شده باشد و فرد اهدافش را در سطح پایینی هدف گزینی کرده باشد. زیرا 

یادگیري بهتـري را نشـان دادنـد. از سـوي      کردندمیاجتماعی دریافت ن -ايمقایسهگروه کنترل که هیچ بازخورد 

  دیگر ممکن است بازخورد منفی باعث کاهش انگیزش درونی در گروه هنجاري منفی شده باشد. 

  

1. Dopamine 
Neuroplasticity2.  

3. Corticostriatal  
4. Frey, Huang & Kandel 
5. Mesolimbic 
6. Hippocampus 
7. Cortex 
8. Internal Temporal Lobe 
10. Sutton & Barto 
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ي هایافتهنشان نداد. نتایج  هاگروهرا بین هیچ یک از  داريمعنینتایج مطالعه حاضر در مرحله انتقال، تفاوت      

 فردانشپناهی، شجاعی و  ) و50؛ باقرلی و همکاران ()49ي قره لر و همکاران (هایافته مطالعه در مرحله انتقال با

  همخوانی داشت.) 51(

خودکنترل بر  دقیق، هنجاري و هايکوششاثر بازخورد به که به بررسی  فردانشدر تحقیق پناهی، شجاعی،      

بازخورد هنجاري مثبت  این نتیجه رسیدند که انگیزش مهارت سرویس کوتاه بدمینتون در نوجوانان پرداختند به

  .)51( را نشان نداده است داريمعنیمرحله انتقال اختالف نسبت به بازخورد هنجاري منفی در 

زمان یک تکلیف اثر سودمند بازخورد دقیق و هنجاري مثبت بر یادگیري ي مطالعه حاضر هایافتهدر نهایت      

موفق باشند  هايکوششست عوامل انگیزشی مسؤول برتري بازخورد پس از را نشان داد. ممکن ا متوالیبندي 

که بر فرآیند  کندمیو انجام موفقیت آمیز حرکت را تجربه  شدهزیرا یادگیرنده تشویق به تکرار حرکت صحیح 

کتی و حر هايبرنامهیادگیري حرکتی تنها شامل تنظیم فرآیند از آنجایی که  همجنین، .گذاردمییادگیري تأثیر 

است تا  شخص بلکه نیازمند مدیریت مؤثر افکار و هیجانات مرتبط با تکلیف و ،باشدمینپارامترهاي حرکت 

افکار و احساسات مرتبط با  ،یادگیري اینکه فرآیندهاي بنابراین، دانستن ، تالش و توجه فرد را مدیریت کند،انرژي

ل حرکت و توجه مطلوب را حفظ کند، براي محققان کنتر ،تا انرژي، تالش کندمیرا دستکاري  شخصتکلیف و 

اجتماعی اهمیت دارد. بنابراین عمل یادگیري حرکتی تنها اکتساب الگو  -یادگیري حرکتی و محققان شناختی

هیجانی و کانون توجه براي  هايواکنشهاي حرکتی خاص نیست بلکه شامل فرآیندهاي شناختی خود تنطیمی، 

طبیعی و تقریبا به طور اجتناب ناپذیر در  هايزمینهاین امر به خصوص در  .شودمییز نمواجه با نیازهاي تکلیف 

آشکار و پنهان اطالعات مقایسه اجتماعی وجود دارد،  هايشکلاجتماعی تکالیف حرکتی که در آن  هايزمینه

براي  . از این روگرددمیاحساس  عالوه بر بازخورد دقیق بنابراین لزوم توجه به بازخورد هنجاري .بابدمیافزایش 

انگیزشی و اطالعاتی یادگیري حرکتی تحقیقات بیشتري  هايجنبهرسیدن به یک دیدگاه جامع و کلی در مورد 

  ).21(باید انجام شود 

نشان داد که اثر بازخورد هنجاري به  لوث ویت ، چیویاکوفسکی ونتایج تحقیق حاضر مشابه با تحقیق ولف     

زیرا نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقاتی است که از تکالیف طوالنی مدت )، 21ندارد (ماهیت تکلیف بستگی 

ن ایکنندهخاص تعدیل  هايمکانیسمبا این حال این احتمال وجود دارد که  .)21،20( مشابه بود استفاده کرده بودند

ی براي غلبه بر اثر منفی که با خود تنطیم هايتالشآثار با توجه به ماهیت تکالیف متفاوت باشند. براي مثال 

ي داشته باشد. در بیشتر، ممکن است در تکالیف طوالنی مدت نقش کندمیکنترل حرکت تداخل پیدا  فرآیندهاي

 بازخورد مرتبط با تکلیف که بر روي یادگیري تکالیف مجرد اثرگذار است، ممکن است تا اندازه مقابل پردازش

طلوب سرکوب و یا بوسیله اطالعات مطلوب تسهیل گردد. این موضوعات بیشتري بوسیله بازخورد هنجاري نام

  .)21( نیاز به بررسی بیشتري در آینده دارند

بازخوردهاي انگیزشی بر اجرا و یادگیري انواع اثر بازخورد هنجاري مثبت در مقایسه با سایر  حاضردر تحقیق      

بررسی  ، و هدف گزینیبر خودکاراییانگیزشی  بازخوردهايیر این نوع بازخورد در مقایسه با سا، اما اثر بررسی شد

تحت تاثیر بازخورد هنجاري و و هدف گزینی احتمال قوي وجود دارد که خودکارایی  از آنجایی که این. شده استن

 تا در تحقیقات آینده به بررسی اثر شودمیبنابراین پیشنهاد  ).22،21( یا ادراك از توانایی هنجاري قرار گیرد

همچنین از  بازخورد هنجاري در مقایسه با سایر انواع بازخورد انگیزشی بر خودکارایی و هدف گزینی پرداخته شود.
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تا  شودمیآزمایشگاهی است بنابراین توصیه  يشدهتحقیق حاضر انجام تحقیق در شرایط کنترل  هايمحدودیت

الوه بر بررسی اثر انواع بازخورد انگیزشی بر اجرا تحقیقی مشابه با تحقیق حاضر در شرایط میدانی انجام شود و ع

  و یادگیري، اثر آن بر خودکارایی و هدف گزینی نیز بررسی گردد.

  تشکر و قدردانی

. همچنین از حمایت هاي معنـوي و  گرددمیاز کلیه دانشجویان عزیزي که در این پژوهش شرکت داشتند، تشکر 

صـمیمانه   الزهـرا علوم ورزشی دانشگاه اصـفهان و دانشـگاه    هايکدهدانشبی دریغ استادان محترم  هايراهنمایی

 .گرددمیسپاسگزاري 
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